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СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ: 

ПРОГНОЗУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ 

ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТННИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

(РАСУ ОГ) 
 

Тесленко С.А. 

Наукові керівники – Сідак В.С., проф., канд. техн. наук,  

      Слатова О.М., ст. викл. 
 

Архітектура РАСУ ОГ області повторює багаторівневу органі-

заційно-технологічну структуру об'єкту автоматизації і охоплює чоти-

ри рівні управління: рівень області, рівень району (філії), рівень ділян-

ки, рівень технологічних об'єктів газового господарства. 

Ієрархічні рівні управління системи уявляють собою деякий вузол ана-

літичної обробки інформації (АОІ), на який покладена мета рішення 

функціональних завдань підсистем і забезпечений для цього відповід-

ним технічним, програмним, мережевим обладнанням, засобами пере-

дачі даних та комп'ютерним зв'язком. Таким чином, РАСУ ОГ являє 

собою корпоративну мережу територіально-розподілених вузлів ін-

формаційно-аналітичної обробки інформації: обласного, філій та діль-

ниць, які взаємодіють між собою за допомогою телекомунікаційних 

засобів передачі даних і комп'ютерного зв'язку. 

Структура технічних засобів ЛВС обласного рівня наведена на  

рисунку 1. Мережа побудована за технологією Ethernet. До складу ме-

режі входять: файл сервер Windows NT; сервер просторової інформа-

ції; сервер системи управління базами даних (СКБД) MS SQL Server; 

сервер комунікацій і WEB сервер; АРМ керівника; АРМ диспетчера; 

АРМ(и) відділів та спеціалістів (АРМ 1... АРМ N). На першому етапі 

сервер Windows NT, сервер просторової інформації і сервер СУБД MS 

SQL Server можуть бути розміщені на одному комп'ютері. 

Сервер комунікацій і WEB-сервер також можуть бути інтегровані і за 

допомогою модемів з'єднувати ЛВС обласного рівня з ЛВС рівня фі-

лій, а також з мережею ДК «Газ України» і мережею Internet. З АРМ 

диспетчера з'єднана система колективного відображення обстановки, 

яка реалізована на базі інформаційного табло або мультимедійного 

проектора.  

Вузол АОІ РАСУ ОГ області рівня філії побудований за тими 

ж принципами, що і вузол обласного рівня. Основне призначення вуз-
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ла – інформаційно-аналітична підтримка рішення ФКЗ підсистем 

РАСУ ОГ на рівні філії. До складу ЛВС вузла входять (рис. 1.64): файл 

сервер Windows NT; сервер СУБД MS SQL Server; АРМ керівника; 

АРМи фахівців, служб, відділів; маршрутизатор.  
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Рисунок 1 – Схема локальної обчислювальної мережі обласного рівня РАСУ ОГ області 

 

Сервер СУБД MS SQL Server і файл сервер Windows NT на 

першому етапі можуть бути розміщені на одному комп'ютері. За допо-

могою маршрутизатора і модемів ЛВС рівня філії з'єднується з вузла-

ми АОІ ділянок і ЛВС ВАТ «Харківгаз». За наявності умов в районно-

му центрі, ЛВС рівня філії може мати вихід до мережі Internet. 

Вузол АОІ ділянки на першому етапі являє собою АРМ диспетчера 

ділянки на якому інтегровані всі функції інформаційно-аналітичної 

підтримки ФКЗ підсистем РАСУ ОГ на рівні ділянки, які обмінюються 

інформацією з ЛВС рівня філії за узгодженим регламенту. 

Програмне забезпечення (ПЗ) РАСУ ОГ області поділяється на: зага-

льносистемне ПЗ; система управління базами даних; інструментальне 

ПЗ; прикладне ПЗ. 
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Загальносистемне ПЗ призначено для забезпечення функціонування 

всіх ланок системи і служить платформою для їх побудови. Windows 

NT представляє собою сучасну професійну  
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Рисунок 2 – Схема локальної обчислювальної мережі філії РАСУ ОГ області 

 

мережеву операційну систему з розвиненими засобами адмініструван-

ня і розподілу повноважень. Під управлінням Windows NT працюють 

сучасні СУБД (MS SQL, Informix, Oracle), офісні пакети, засоби кому-

нікацій, включаючи технології Internet/Intranet. Для управління ЛВС 

пропонується Windows NT Server 4.0, а для робочих станцій Windows 

NT Workstation 4.0. 

Система управління базами ПЗ даних забезпечує розподілену 

обробку інформації на основі технології призначеної для організації 

розподіленої обробки інформації на основі архітектури «клієнт-

сервер». 

В якості СУБД для РАСУ ОГ пропонується використання MS 

SQL Server. 

Інструментальне ПЗ призначено для виконання спеціальних 

функцій у системі. До інструментального ПЗ можна віднести кошти і 

компоненти, за допомогою яких створюються і допрацьовуються про-

грамні модулі системи для взаємодії із зовнішніми пристроями (інтер-

фейси взаємодії), електронна пошта та ін. 

Прикладне ПЗ призначено для виконання функцій системи, які 

забезпечують виконання всіх її завдань. 
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За призначенням прикладне ПЗ можна поділити відповідно за 

основними функціями системи:  

моделювання газових мереж і режимів їх роботи;  

виконання розрахунків пов'язаних з аналізом і плануванням 

режимів газопостачання;вирішення завдань локалізації аварійних си-

туацій і відновлення аварійних ділянок; 

прогнозування споживання газу та ін. 

Геоінформаційне забезпечення РАСУ ОГ області складається з 

баз даних просторової і семантичної інформації та програмного забез-

печення, призначеного для її обробки. 

Просторова інформація системи являє собою електронну кар-

тографічну основу, на яку нанесені газові мережі, їх об'єкти та елемен-

ти всіх рівнів. Семантична інформація, яка відноситься до кожного 

елементу мережі заноситься в таблиці баз даних. Зв'язок між просто-

ровою інформацією і семантичними даними забезпечуються за допо-

могою ідентифікаторів, який є унікальними для кожного об'єкта або 

елемента газової мережі. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ПОДАЧІ І РОЗПОДІЛУ ТЕПЛА 

СПОЖИВАЧАМ 
 

Янченко Д.В. 

Наукові керівники – Хренов О.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Сучасні установки теплопостачання будівель обладнані лічи-

льниками, котрі враховують всю теплоту енергію підведену до будівлі, 

в тому числі і для опалення, гарячого водопостачання. 

Розподіл платні за опалення базується на по квартирному об-

ліку, який може здійснюватись на основі непрямих вимірів. Для цього 

кожний радіатор обладнаний лічильником-розподільником теплоти, за 

допомогою якого визначається відносна частка використаної теплоти. 

Платня за гаряче водопостачання здійснюється на основі показань ви-

тратоміра або лічильника-розподільника, встановленого на квартирно-

му вводі. 

Виміри споживання в системах централізованого теплопоста-

чання базується на двох принципах: виміри об’єму води, що проходить 

через установки споживачів і виміри енергії. 

Для вимірювання енергії, споживаної установкою, потрібен 

вимір потоку води, що проходить через установку споживача і вимір 

різниці температур між подавальним і зворотнім потоками, а також 

розрахунок (інтегрування ) кількості  споживаної теплоти. 

Вимірювачі витрати води по принципу дії можна поділити на: 
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– механічні, що використовують обертання крильчатки або турбіни; 

– магнітно-індукційні, що базуються на законі Фарадея (індукційна 

електрична напруга пропорційна швидкості (витраті) води; 

– ультразвукові, що базуються на вимірюванні різниці в часі переда-

чі ультразвукових хвиль в напрямку і супроти напрямку течії води. 

Метою установки вимірювачів являється створення технічної бази 

для розподілу експлуатаційних витрат мі індивідуальними споживача-

ми. 

Такий підхід базується на установці лічильника в будівлі і викори-

станні лічильників – розподільників для визначення розподілу теплоти 

між окремими споживачами. Використання розподільників регулюєть-

ся законодавствами Франції, Німеччини; ними оснащені 75 %  буді-

вель в Данії з централізованими системами опалення. Розподільники 

бувають випарного тиску і електронні, їх використовують також при 

обліку витрати гарячої і холодної води. 

Проекти енергозберігаючих технологій у системах теплопостачан-

ня можна розбити на дві групи: 

1) проекти, що пов’язані з модернізацією і заміною окремих еле-

ментів системи: теплова ізоляція, захист від корозії, автоматизація еле-

ваторів, заміна теплообмінників, встановлення устаткування частотно-

го регулювання насосних агрегатів; 

2) проекти, що спрямовані на використання внутрішніх резервів 

систем теплопостачання за рахунок оптимізації режимів подачі і роз-

поділу тепла споживачам. 

Оптимізація режимів подачі і розподілу тепла споживачам  може 

бути сформульована задачі нелінійного математичного програмування 

                                


Li qihi/(102*ηi) →min               (1) 

                                                           τ1, τ2, qi, hi Ω 

Ω: 

fr = sign qrcrqr
2 +


 1Mi b1ri sign qiciqi

2  +


 1Li  b1ri (d1i+d2iqi+d3iqi

2) =0, 

rM2                                                                                                                                                                 (2) 

 

fr = (d1r+d2rqr+d3rqr
2) +


 1Mi b1ri sign qiciqi

2  +


 1Li  b1ri (d1i+d2iqi+d3iqi

2) 

=0,  rL2                                                                                                                                                         (3) 
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fr = hr – h1 +


 1Mi b1ri (sign qiciqi

2 + hi
r )+


 1Li  b1ri (d1i+d2iqi+d3iqi

2) =0,  

rN2    …………………………………………………………………………………………………………  (4)  

 

                                       qi=


Mj

 b1ri qj ,     iN1                                                (5) 

 

qj*<=qj<= qj**,     jL                                                                  (6) 

 

                                                  G1 <=


Ni  κρ qi g(τ1 – τ2)<=G2                       (7) 

 

де M – множина індексів, що відповідають дійсним ділянкам 

мережі,  N – множина індексів, що відповідають виходам із мережі, L – 

множина індексів, що відповідають активним елементам мережі (інде-

кси 1 і 2 для цих множин відповідають гілкам і хордам відповідно), qi – 

витрата по ділянці мережі, b1ri – елемент цикломатичної матриці, ci – 

гідравлічний опір ділянки мережі, hi
r – значення геодезичних оцінок 

для ділянок мережі, hr , h1 – задані значення напору, ρ – щільність теп-

лоносія, g – теплоємність, τ1 , τ2 – значення температур у прямій і зво-

ротній мережі, η- к.к.д. активних елементів теплової мережі ,qj*, qj** – 

нижня і верхня границя пропускної можливості входів системи тепло-

постачання.    

Запропонований в дисертації алгоритм вирішення системи рі-

внянь (9.1)–(9.6) дозволяє визначити оптимальний гідравлічний режим 

системи теплопостачання з урахуванням мінімізації витрат електрое-

нергії на подачу теплоносія споживачам, тобто забезпечується ефекти-

вність функціонування системи теплопостачання, облік співвідношен-

ня (9.7) дозволяє визначити температурний графік, що забезпечує не-

обхідну якість функціонування системи теплопостачання.  

Вирішення даного завдання дозволить реалізувати проекти 

планування режимів функціонування систем теплопостачання і їх опе-

ративного управління, а також контролю вироблення, збуту, транспор-

ту, і раціонального розподілу теплової енергії. 

Реалізація даних проектів забезпечить підвищення ефективності і яко-

сті функціонування системи теплопостачання за рахунок: підтримки 
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економічних режимів роботи теплових мереж на основі раціональних 

гідравлічних режимів; зниження аварійності теплових мереж за раху-

нок зниження надлишкового тиску в мережі; підвищення оперативнос-

ті і керованості режимів функціонування систем теплопостачання. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАСМІЧЕННЯ 

ДРОСЕЛЯ ДЗЗ НА СТІЙКІСТЬ РОБОТИ РЕГУЛЯТОРА ТИСКУ 
 

Заблуда В.В. 

Наукові керівники – Сідак В.С., проф., канд. техн. наук,  

     Слатова О.М., ст. викл. 
 

Наступною частиною дослідження є аналіз впливу засмічення 

дроселя ДЗЗ на стійкість роботи регулятора. Пропускна здатність ДЗЗ 

впливає на його динамічні характеристики. При проведенні до-

слідження в якості об’єкта регулювання обираємо мало розгалужену, 

тупикову газову мережу, так як при роботі регулятора тиску на таку 

мережу, якість регулювання залежить, в основному, від динамічних 

характеристик регулятору, а саме:  

- час регулювання (Трег.),  

- час запізнення (Т0),  

- показник керованості (S). 

 

 
Рисунок 1 – Схема тупикової газової мережі 

 

Тупикова газова мережа характеризується відносно малим показником 

інерційності (малий об’єм газопроводу), великою швидкістю зміни 

відбору газу і описується рівнянням (1) 
 

Q1 = C1(P1-P2); Q2 = C2(P2-PA)                              (1) 
 

де:  Q1 и Q2 – витрата газу в початковій і кінцевій точці мережі; P1-P2 – 

тиск в початковій і кінцевій точці мережі; РА — атмосферний тиск; С1, 

С2— коефіцієнти витрат дроселів 1 и 2. 

Аварійні ситуації при роботі регулятора на такий об’єкт регу-

лювання частіше всього відбуваються при несподіваній і швидкій зміні 

витрати газу (розпалювання або погасання пальників котла), що су-

проводжується виникненням різкого перепаду тиску на дросельному 
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органі, при цьому регулятор повинен швидко відреагувати перестано-

вкою регулюючого клапану. В такому випадку за короткий проміжок 

часу відбувається відхилення вихідного тиску від потрібного значення. 

Величина цих відхилень залежить від швидкості перестановки регу-

люючого клапану, ємності об’єкта регулювання і динамічних власти-

востей самого регулятора. 

Перед проведенням дослідження регулятор налаштовували на 

тиск Р2=220 мм вод. ст. Дросель ДЗЗ знаходиться під мембраною регу-

лятора. Щоб зімітувати засмічення цього дроселя, був виготовлений 

дросель типу жиклер з регульованою пропускною здатністю. Він вста-

новлюється на місце заводського дроселя і на місці здійснюється регу-

лювання його прохідного перетину. 

На вхід регулятора подається збурення у вигляді різкого 

збільшення витрати повітря з 15 до 30 м3/год на виході регулятора, тим 

самим ми змоделювали включення в роботу великого споживача, 

наприклад місцевої котельні. Якщо величина відхилення, вище зазна-

чених параметрів, не перевищує допустимих значень, то відбудеться 

короткочасне падіння тиску газу перед пальниками, що не впливає на 

безпеку їх роботи. У разі, коли величина відхилення параметрів значна 

або спостерігається коливання вихідного тиску з недостатнім їх зга-

санням, спрацює автоматика безпеки котлів (газовикористовуючих 

установок) або запобіжного запірного клапана, що захищають уста-

новки від підвищення або зниження регульованого тиску. Динамічні 

властивості регулятора визначаються диференціальним рівнянням ру-

ху, з якого можна знайти передавальну і перехідну функції. Рівняння 

руху має вигляд (2) 

RF
dt

xd
m +=

2

2

                         (2) 

де: m — вага частин регулятора, що коливаються; х — величина пе-

реміщення частин регулятора, що коливаються; 
2

2

dt

xd

 — миттєве при-

скорення частин регулятора, що коливаються; t — час;  F— сила, що 

виникає від зміни регульованого тиску; R— опір середовища.  

Сила F спрямована на відновлення порушеної рівноваги і пропорційна 

відхиленню, т. ч. 
 

kxF −=                               (3) 

де k – коефіцієнт пропорційності регулятора. 
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Методика проведення дослідження динамічних характери-

стик регулятора: 

1. Налаштувати електроконтактний манометр автоматики ке-

рування компресором на значення підтримуваного тиску – 0,3 МПа; 

2. Ввімкнути компресорне устаткування; 

3. Налаштувати регулятор на рівень вихідного тиску – 220 мм 

вод. ст. (рис. 2 зеленим кольором). 

4. Не змінюючи налаштувань регулятора, замінити існуючий 

дросель ДОС на виготовлений дросель типу жиклер; 

5. Зняти покази U-подібного рідинного манометра за методи-

кою; 

6. Провести регулювання дроселю (закрутити регулювальний 

гвинт на чверть оберту); 

7. Зняти показання манометра; 

8. Згідно таблиці провести 9 досліджень згідно пунктів 6 і 7; 

9. Вимкнути компресор і скинути тиск з технологічної лінії 

ГРП. 

Після обробки даних по методиці, одержані графіки кривих 

відгуку (рис. 2). Результати обробки даних заносяться до таблиці.  

Отримана крива відгуку h1 (t) відповідає процесам з перерегу-

люванням. Для визначення часу запізнювання (Т0), постійної часу 

об'єкта (Т) побудуємо, на підставі кривої h1 (t), аперіодичну криву пе-

рехідного процесу h2 (t) (рис. 2). Проведемо дотичну в точці (М), в 

якій швидкість зміни величини тиску максимальна і продовжимо її до 

перетину з лініями початкового і кінцевого сталих значень вихідної 

величини тиску y(0) і y(∞). Тоді відрізок часу (KL) з моменту нанесення 

збурення до точки перетину з лінією y(0) визначить загальний час за-

пізнювання (Т0). Відрізок часу від моменту перетину дотичної з лінією 

початкового сталого значення вихідної величини y(0) до моменту її пе-

ретину з лінією нового сталого значення y(∞) в точці (N), називається 

постійна часу об'єкта (Т). 

Коефіцієнт підсилення – відношення зміни вихідної величи-

ни об'єкта при переході з початкового стану в кінцевий до збурення на 

вході. По аперіодичній кривій розгону (рис. 2) коефіцієнт посилення 

визначається таким чином: 

( )
U

yy
K об



−
=

)0(

                                               (4) 

В даному випадку: 
3,13

15

20220
=

−
=обК
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Рисунок 2. – Крива відгуку при засміченні дроселя ДЗЗ на 1,5 % 

 

Одним з найважливіших показників, що характеризує керова-

ність і стійкість регулятора тиску і об’єкта керування - є показник ке-

рованості (інерційності), знаходиться за наступним відношенням: 

T

T
S 0=

                                                         (5) 

Для встановлення ступеня керованості регулятора використо-

вують наступну класифікацію за показником керованості S (формула 

5) 

Якщо:  S ≤ 0.1 – об'єкт добре керований; 

0,1 <S ≤ 0,4 – керований; 

0,4 <S ≤ 0,8 – важко керований; 

S> 0,8 – некерований. 

Засмічення 1,5 % 
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМАХ ОПАЛЕННЯ, 

ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ 
 

 Дикань О.В. 

Науковий керівник – Малявіна О.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Проблема енергозбереження на межі тисячоліть перетворилась 

в одну з найважливіших загальнолюдських проблем. Раціональне та 

економне використання природних ресурсів, скорочення шкідливих 

викидів в атмосферу та ефективне використання електричної та тепло-

вої енергії набувають виключно важливого значення у сучасному сус-

пільстві. 

Україна задовольняє свої потреби в природних енергоресурсах 

за рахунок власного їх видобутку приблизно на 45 відс. У більшості 

країн світу рівень енергетичної самозабезпеченості такий самий або 

нижчий. Проблема полягає в іншому - неприпустимо низькій ефектив-

ності використання паливно-енергетичних ресурсів. Енергоємність 

ВВП в Україні в 3-5 разів вища, ніж в економічно-розвинених держа-

вах. Це наслідок деформованої структури виробництва та енергоспо-

живання, використання застарілих виробничих фондів енергетики, 

повільного впровадження енергозберігаючих заходів і технологій та 

ряду інших причин 

Системи опалення, вентиляції й кондиціювання повітря для 

суспільних і промислових будівель є найбільшими споживачами теп-

лової енергії. Тому вдосконалювання цих систем має першочергове 

значення для підвищення енергоефективності будівель і зниження 

витрат енергії на створення в них комфортних параметрів.. 

Заходи щодо енергозбереження в системах опалення, венти-

ляції й кондиціювання повітря умовно можна поділити на чотири гру-

пи: 

1. Організація обліку й контролю з використання енергоносіїв, 

що дозволяє виявити фактичне споживання теплової енергії, що може 

відрізнятися від проектного теплового навантаження будівель і споруд. 

За відсутності приладового обліку теплопостачальні організації часто 

використовують систему тарифів і питомих нормативів опалення із 

понижуючими коефіцієнтами, що призводить до перевищення обсягів 

теплової енергії, за яку платить споживач. 

2. Об'ємно-планувальні, будівельно-конструктивні заходи що-

до енергозбереження – їх реалізація може бути пов'язана з: вибором 

орієнтації будинку щодо сторін світу; вибором форми будинку в плані 

й по вертикалі, застосуванням сонцезахисних пристроїв; зменшенням 
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витрат енергії на штучне освітлення; вибором ступеня й характеру за-

склення. 

3. Технічні заходи енергозбереження: удосконалювання інже-

нерних систем та їхніх елементів – удосконалення інженерних систем і 

їхніх елементів: місцевого й центрального теплопостачання, водопо-

стачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кон-

диціювання. 

4. Енергозбереження шляхом утилізації природної теплоти й 

холоду, використання вторинних енергоресурсів, зменшення теплових 

втрат. Наприклад, уточнення розрахункових умов; зменшення інфіль-

трації; зниження втрат; використання попереднього нагрівання й охо-

лодження теплоносіїв; комбінування систем між собою і з іншими си-

стемами; автоматизація процесів теплопостачання й підготовки по-

вітря; якісне й кількісне регулювання. 

Питання енергозбереження в Україні є частиною державної 

політики: 

– створення державою економічних і правових умов зацікав-

леності в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб; 

– встановлення плати за прямі втрати і нераціональне викори-

стання паливно-енергетичних ресурсів; 

– поступовий перехід до масового застосування приладів 

обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Актуальність енергозбереження беззапаречна. Держава забез-

печує умови для проведення систематичних комплексних досліджень у 

сфері енергозбереження для розробки наукових основ створення 

новітніх енергозберігаючих процесів й технологій. 

Можна зробити висновок, що стимулювання 

енергозбереження здійснюється шляхом надання податкових пільг 

підприємствам, які працюють на нетрадиційних та поновлюваних 

джерелах енергії, альтернативних видах палива; пріоритетного 

кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання 

та економії паливно-енергетичних ресурсів. Це дозволяє створити 

цілісну адміністративну систему енергозбереження, яка дозволяє діяти 

у напрямку зниження споживання електроенергії. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ  
 

Міхайловський О.В. 

Науковий керівник – Гранкіна В.В. канд. техн. наук, доцент 
 

Одним з пріоритетних напрямків вирішення проблем сучасної 

енергетичної політики країни у житлово-комунальному господарстві є 

підвищення ефективності енергозберігаючих заходів у будівлях різно-

го призначення. 

Енергетична ефективність будівлі – це властивість будівлі, її 

конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати 

протягом очікуваного циклу будівлі побутові потреби людини та оп-

тимальні мікрокліматичні умови для її перебування та/ або проживан-

ня у приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимому (опти-

мальному) рівні витрат енергетичних ресурсів на опалення, освітлення, 

вентиляцію, кондиціювання повітря та гаряче водопостачання з ураху-

ванням місцевих кліматичних умов. Енергоспоживання, енергоефекти-

вность будівлі і рекомендації щодо його підвищення відображені в 

енергосертіфікаті будівлі. 

Методологія проектування енергоефективних будівель поля-

гає в системному аналізі або дослідженні операцій, направленому на 

пошук альтернативних рішень та кількісного обґрунтування оптима-

льних їх варіантів. 

Будівля розглядається як єдина енергетична система, що скла-

дається з незалежних підсистем: 

•  зовнішнього клімату як джерела енергії і об'єкту, від якого 

треба захищати (ізолювати) будівлю; 

•  комплексу інженерних підсистем, енергетично пов'язаних між 

собою. 

Основний вплив на формування теплового режиму і, відповідно, 

енергетичного статусу будівлі (енергетичних витрат на забезпечення 

необхідного теплового режиму) здійснює його теплоізоляційна обо-

лонка. Від властивостей цієї енергетичної підсистеми залежить вибір 

параметрів підсистеми опалення. 

Об'ємно-планувальне рішення будівлі та конструктивні принципи 

теплоізоляційної оболонки обумовлюють ступінь корисного викори-

стання енергії сонця при кліматизації внутрішнього простору будівлі. 

Крім того, саме ця підсистема має найбільший потенціал в підвищенні 

енергоефективності будівель житлового та громадського призначення. 

Параметри підсистеми вентилювання будівлі визначаються 

санітарно-гігієнічними вимогами до повітря приміщень. Наприклад, 
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для житлових будинків розрахункова температура повітря і вимоги до 

повітрообміну в приміщеннях приймаються не менше 20°С і 0,8 (год -

1). Кількість та якість повітря обумовлена фізіологічними потребами 

людини, але термодинамічні його параметри можуть регулюватися 

конструктивними елементами підсистеми, ефективність роботи яких 

впливає на загальну енергоефективність будинку. 

Сучасний стан будівництва демонструє зміну у енерговитратах 

будівель. Без урахування затрат на охолодження трансмісійні та витра-

ти на інфільтрацію (вентиляцію) у сучасних багатоповерхових 

будівлях складають приблизно 53%, а значна доля (47%) припадає на 

гаряче водопостачання. 

В будівлях висотою до трьох поверхів тепловитрати через огород-

жувальні конструкції значно більші. В таких будівлях особливо інтен-

сивно теплообмін відбувається через конструкції покриття. 

В стандарті ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність 

будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолод-

женні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» [7] надана 

наступна схема послідовності розрахунку енергоефективності будівлі: 

•  визначення границь кондиціонованих та некондиціонова-

них об'ємів та розподіл будівлі на розрахункові зони (за необ-

хідності); 

•  визначення вхідних величин щодо теплоізоляційної оболон-

ки будівлі, умов внутрішнього і зовнішнього середовища, моделі 

зайнятості (роботи) та інженерних систем для кожної зони; 

•  розрахунок теплопередачі трансмісією та вентиляцією для 

кожної зони будівлі та місяця року; 

•  розрахунок внутрішніх та сонячних теплових надходжень для 

кожної зони будівлі та місяця року; 

•  розрахунок енергопотреби для опалення, охолодження, вен-

тиляції та гарячого водопостачання (ГВП) для кожної зони будівлі 

та місяця року; 

•  розрахунок додаткової енергії, теплових втрат систем 

виділення, розподілення та вироблення енергії для кожної зони 

будівлі та місяця року; 

•  розрахунок енергоспоживання при опаленні, охолодженні, 

вентиляції, ГВП та освітлення для кожної зони будівлі та місяця 

року; 

•  підсумовування результатів енергоспоживання для всієї 

будівлі за рік; 

•  складання звіту для будівлі. 
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Слід зауважити, що відтепер при проектуванні будівель в Україні го-

ловною вимогою стає досягнення нормованого рівня енергоефектив-

ності, яке забезпечується в тому числі контрольованим рівнем тепло-

витрат трансмісією через зовнішню оболонку.  

 

ПАСИВНІ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ОПАЛЕННЯ 
 

Дзюба Т.О. 

Науковий керівник – Міланко В.А., асистент 
 

В умовах зростання цін на електрику і тепло, гостро стоїть пи-

тання експлуатаційних витрат на житло. Показником енергоефектив-

ності об'єкта служать втрати теплової енергії з квадратного метра (кВт 

• год / м²) на рік або в опалювальний період. 

В середньому звичайна будівля споживає 100-120 кВт•год/м². 

Енергозберігаючим вважається будівля, де цей показник нижче 40 кВт 

•ч/м². Пасивний будинок, енергозберігаючий будинок або екобудинок - 

споруда, основною особливістю якого є низьке енергоспоживання за 

рахунок застосування пасивних методів енергозбереження. [1] Для 

пасивних будинків цей показник ще нижчий - близько 10 кВт • ч / м². 

Досягається зниження споживання енергії в першу чергу за 

рахунок зменшення тепловтрат будівлі. Незначне опалювання потріб-

но лише в період негативних температур. В ідеалі пасивний будинок є 

незалежною енергосистемою, взагалі не вимагає витрат на підтримку 

комфортної температури повітря і води. Основним принципом проек-

тування енергоефективного будинку є використання всіх можливостей 

збереження тепла. У такому будинку немає необхідності в застосуван-

ні традиційних систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водопо-

стачання. Опалення нульового будинку здійснюватися завдяки теплу, 

що виділяється живуть в ньому людьми, побутовими приладами та 

альтернативними джерелами енергії, гаряче водопостачання - за раху-

нок установок поновлюваної енергії, наприклад, теплових насосів, со-

нячних батарей і термовіхровіх установок. 

Концепція «пасивного будинку»: 

1) Раціоналізація архітектурно-планувального рішення. 

2) Гарна теплоізоляція всіх частин будівлі. Для утеплення стін, 

покрівлі та фундаменту використовуються високоефективні утеплюва-

чі по теплових властивостях еквівалентно цегляній кладці товщиною 

шість-вісім метрів. 

3) Використання трикамерні склопакети з низьким показником 

теплопередачі. 
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4) Особлива увага приділяється тонкій роботі з так званими 

містками холоду (стики елементів, металеві частини, кути будівлі), 

через які тепло активно йде. 

5) Герметизація будівлі, і вона дійсно стає термосом, не випу-

скаючи повітря. 

Результат: необхідність в опаленні простору різко знижується. 

Критерієм пасивного будинку є споживання теплової енергії - 15 кВт 

на квадратний метр в рік. Це в 10-15 разів менше, ніж в радянських 

будинків, зведених в 1970-х. Можна порахувати і по-іншому: для опа-

лення 30-метрової кімнати пасивного будинку достатньо енергії 30 

свічок. Для порівняння тепловтрат наводимо термограму. 

 

                 
а)тепловтрати "звичайного" будинку     б) тепловтрати "пасивного будинку"  

 
Рисунок 1а,б – Теплограма будинку 

 

Розробки подібного роду успішно реалізуються в Європі і 

США, і вже набирають популярність в нашій країні. 

На жаль, ніщо не досконале, і такі технології відрізняються деякими 

недоліками. Основні мінуси такого варіанту наступні: 

1. Плюс-мінус єдина температура у всіх кімнатах. У будь-

якому житло є кімнати, які повинні бути трохи тепліше, наприклад, 

ванна. Аналогічний температурний режим у ванній і, наприклад, в залі, 

може завдавати певні незручності. 

2. Сухе повітря. Особливо це відчутно в зимовий період часу. 

3. Висока вартість. Для таких споруд використовуються дорогі 

будматеріали, складна система вентиляції, недешеве обладнання.  

Але варто відзначити, що всі вищезгадані недоліки пасивного 

будинку, можна нейтралізувати, Позитивний енергетичний баланс до-

сягається за рахунок широкого використання альтернативних джерел 

енергії. У пасивних будинках можна використовувати як централізо-

вані джерела енергії, так і їх комбінацію з альтернативними джерела-

ми: тепловими насосами, сонячними колекторами, фотогальванічними 

панелями, вітрогенераторами і т. п. 
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УДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКТИВНА СХЕМА 

СИГНАЛІЗАТОРА ПАДІННЯ РІВНЯ РІДИНИ В СВЕРДЛОВИНІ 
 

Симченко Є.Є. 

Науковий керівник – Ромашко О.В., канд. техн. наук, доцент 
 

У процесі розкриття пластів виникає небезпека проникнення у 

пласт, під впливом додатного диференціального тиску не тільки фільт-

рату, але і самої промивальної рідини. Фільтрат промивальної рідини, 

в зоні проникнення змішується з пластовою рідиною і потрапляє у час-

тину проникного пласта. 

Ця технологічна ситуація  призводить до порушення нормаль-

ного ходу процесу буріння свердловини і веде до ускладнень. 

Таким чином, актуальною є задача вдосконалення технічних 

засобів контролю потоку промивальної рідини в свердловині. Існуючі 

засоби і методи не в повній мірі вирішують питання контролю проми-

вочних рідин тому у представленій роботі розглянуто сучасні засоби 

сигналізації циркуляції рідини в свердловині при використанні сигна-

лізаторів при бурінні геологорозвідувальних свердловин. 

Існуючі сигналізатори раптового падіння рівня промивальної 

рідини в свердловині, при поглибленні свердловини вимагають пос-

тійного налаштування, в іншому випадку він сигналізує про поглинан-

ня рідини тільки при падінні її рівня в свердловині на досить значну 

величину. 

На теперішньому етапі виконання роботи нами проведений 

аналітичний огляд сигналізаторів поглинання промивальної рідини, на 

основі якого були виявлені недоліки в існуючих пристроях. 

Нами запропоновано удосконалений принцип дії сигналізатора і роз-

роблена конструктивна схема для його реалізації. 

На підставі аналізу запропонованих матеріалів пропонується 

наступний принцип дії сигналізатора, показаний на рис. 1. У сигналі-

заторі є датчик швидкісного напору і сигналізуючий елемент. При 

цьому прохідний отвір сигналізуючого елемента 2 обумовлюється ста-

новищем датчика швидкісного напору. 

При бурінні в нормальних умовах (рис. 1, а) у бурильні труби 

подається промивальна рідина з витратою Q. Рідина проходить через 

сигналізуючий елемент, в якому втрати тиску порівняно невеликі і 

рівні DР1. Далі рідина проходить на забій, потрапляє в затрубний про-

стір і протікає через датчик швидкісного напору. При цьому на датчи-

ку швидкісного напору виникає перепад тиску DР1с. Далі вся проми-

вальна рідина виходить на поверхню. 
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Рисунок 1 – Схема принципу дії сигналізатора циркуляції рідини в свердловині: 

а) схема роботи сигналізатора в нормальних умовах, б) схема роботи сигналізатора при 
поглинанні; 

1 – датчик швидкісного напору, 2 – сигналізуючий елемент. 

 

При бурінні в зоні поглинання промивальної рідини (рис. 1, б) 

за рахунок того, що не вся рідина виходить на поверхню, перепад тис-

ку на датчику швидкісного напору зменшується до DР2. При цьому 

датчик змінює своє положення, отвір у сигналізуючому елементі зме-

ншується, і втрати тиску в ньому збільшуються до DР2с. Це підвищен-

ня тиску фіксується на манометрі. 

За конструктивною схемою нами розроблена конструкція сиг-

налізатора циркуляції промивальної рідини для експлуатації в сверд-

ловинах. 

Застосування розробленої конструкції сигналізатора надає 

можливість більш точно і швидко виявити поглинання промивальної 

рідини, що виключає аварії і заощаджує ресурси і кошти. 

Перевагою даного сигналізатора раптового падіння рівня про-

мивальної рідини в свердловині сигналізатора є те, що він сигналізує 

не тільки про падіння рівня, але і про часткове поглинання рідини в 

свердловині. Так само для розробки рекомендацій щодо його експлуа-

тації достатньо розрахувати перепад тиску на клапані, хоча це завдан-

ня доводиться вирішувати шляхом моделювання. 

Висновки. Запропоновано удосконалений принцип дії сигна-

лізатора і розроблена конструктивна схема для його реалізації. 

У сигналізаторі є датчик швидкісного напору і сигналізуючий елемент. 

При цьому прохідний отвір сигналізуючого елемента  обумовлюється 

становищем датчика швидкісного напору. При бурінні в зоні погли-

нання промивальної рідини за рахунок того, що не вся рідина виходить 

на поверхню, перепад тиску на датчику швидкісного напору зменшу-

ється. При цьому датчик змінює своє положення, отвір у сигналізую-

чому елементі зменшується, і втрати тиску в ньому збільшуються . Це 
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підвищення тиску фіксується на манометрі. Таким чином, зміною пе-

репаду тиску на датчику швидкісного напору можна керувати сигналі-

зуючим елементом. 

 
Список використаних джерел: 
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2. Андрусяк А.М. Системи подвійноінгібованих промивальних рідин / А.М. 

Андрусяк, Б.А. Тершак, Є.Р. Мрозек // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – №5. – 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ВОДО 

ГАЗОНОСНИХ ПЛАСТІВ ГІДРОФОБНИМ МАТЕРІАЛОМ 

«RAMSINKS-2М» 
 

Суліма Є. О., Колесніков С. Р. 

Науковий керівник – Наливайко О. І., канд. техн. наук, доцент 
 

Актуальність роботи. Актуальність створення тампонажних 

новітніх цементів викликана необхідністю покращення якості ізоляції 

продуктивних пластів на різних етапах закінчення і експлуатації свер-

дловин, так як з ростом глибин нафтових і газових свердловин підви-

щуються пластові температури і тиски. 

Проведений аналіз промислового статистичного матеріалу по 

заколонних газонафтоводопроявах (ГНВП) на родовищах Дніпровсь-

ко-Донецької Западини (ДДЗ) в процесі закінчування і експлуатації 

свердловин свідчить, що на різних родовищах від 10 % до 50% нафто-

вих і до 60 % газових свердловин спостерігаються міжпластові перето-

ки. 

Мета досліджень. Створення новітніх тампонажних гідрофо-

бних розчинів з диференційованим темпом набору міцності для уник-

нення флюїдопрояву на стадії очікування тужавіння цементу (ОТЦ) в 

інтервалі температур від 0 °С до 180 °С, що приведе до забезпечення 

високої якості ізоляції продуктивних горизонтів. 

Серед спеціальних тампонажниж цементів виділяють зокрема 

шлакопіщані цементи, які застосовують для цементування свердловин 

в умовах підвищених температур; обважнені тампонажні шлакові це-

менти УШЦ, які застосовують в умовах аномально високих пластових 

тисків (АВПТ) за температури від 80 до 250 °С; обважнені тампонажні 

цементи для помірних температур ЦТО, які використовують для цеме-

нтування обсадних колон за температри 50-100°С в умовах АВПТ та 

інтервалах залягання соляних відкладів. 

У умовах АНПТ використовують полегшені тампонажні це-

менти, для виробництва яких використовують полегшені добавки.  
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Об’єктом досліджень в даній роботі є зразки цементних роз-

чинів групи «RAMSINKS-2М». 

Проаналізовані результати лабораторних досліджень впливу 

фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей гідрофобних мате-

ріалів групи «RAMSINKS-2М» на тампонажні цементи.  

В лабораторних умовах підтверджені технічні параметри новітніх гід-

рофобних тампонажних розчинів (рухливість, густина, водовідділення, 

прокачуваність тощо) згідно стандартних вимог на відповідних прила-

дах. 

 
Таблиця 1 – Результати лабораторних досліджень цементного каменю ПЦТ-І-100 з гід-

рофобною домішкою «Ramsinks-2М» 

 
Умови проведення досліджень: цемент тампонажний ПЦТ-І-100; В : Ц = 0,50; питома 
вага цементу – 1,83; температура в автоклаві – 75 °С. 

Дослідження № 1 (ПЦТ-І-100 + 0,03 % 

НТФК + 0,2 % «Ramsinks-2M»): 

1. Водовідділення: 
– ПЦТ-І-100 + 0,03 % НТФК – через 2 

години = 6,8%; 

– ПЦТ-І-100 + 0,03 % НТФК + 0,2 % 
«Ramsinks-2М» = 4,7 %. 

2. Питома вага з «Ramsinks-2М» = 1,82. 
3. Час загущення до 30 УОК = 56 хв. 

Дослідження № 3 (ПЦТ-І-100 + 0,06 % НТФК 

+ 0,3% «Ramsinks-2M») 

1. Водовідділення: 
– ПЦТ-І-100 + 0,03 % НТФК – через 2 год = 

6,8 %; 

– ПЦТ-І-100 + 0,03% НТФК + 0,2% 
«Ramsinks-2М» = 5,4%. 

2. Питома вага з «Ramsinks-2М» = 1,82. 
3. Час загущення до 30УОК = 40 хв. 

Дослідження № 2 (ПЦТ-І-100 + 

0,06%НТФК + 0,25% «Ramsinks-2M») 

1. Водовідділення: 
– ПЦТ-І-100 + 0,06% НТФК – через 2 

години = 6,8%; 

– ПЦТ-І-100 + 0,06% НТФК + 0,25% 
«Ramsinks-2М» = 4,7%. 

2. Питома вага з «Ramsinks-2М» = 1,82. 

3. Час загущення  
до 30 УОК = 1 год 40 хв (при прове-

денні аналізу в автоклаві відокремила-

ся змішувальна лопатка). 

Дослідження № 4 (ПЦТ-І-100 + 0,06 % НТФК 

+ 0,2 5% «Ramsinks-2M») 

1. Водовідділення: 
– ПЦТ-І-100 + 0,03 % НТФК – через 2 год = 

6,8 %; 

– ПЦТ-І-100 + 0,03% НТФК + 0,2% 
«Ramsinks-2М» = 4,7%. 

2. Питома вага з «Ramsinks-2М» = 1,82. 

3. Час загущення до 30УОК = 2 год 30 хв. 
4. Рзгин ПЦТ-І-100 + НТФК згідно ДСТУ Б В 

2.7.86-99 = 3,5 МПа. 

Рзгин ПЦТ-І-100 + 0,06 % НТФК + 0,3% 
«Ramsinks-2М» = 9 МПа 

 

Оптимальна добавка до тампонажного розчину «Ramsinks-

2М» в залежності від пластових термобаричних умов складає 0,02-0,03 

% до маси в’яжучого. 

Висновки. Розроблено технологію застосування гідрофобних 

цементних розчинів групи «RAMSINKS-2М» щодо розмежування во-

догазоносних пластів. Впровадження цих тампонажних матеріалів 

здійснювалось при кріпленні глибоких свердловин на підприємствах 

БУ «Укрбургаз» у складних гірничо-геологічних умовах ДДЗ, що за-
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безпечило одержання значного технологічного, економічного і еколо-

гічного ефекту. 

 
Список використаних джерел: 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ГАЗЛІФТНИМ МЕТОДОМ ПРИ ЗБІЛЬШЕНОМУ ВОДНОМУ 

ФАКТОРУ 
 

Суліма Є. О., Колесніков С.Р. 

Науковий керівник – Наливайко О.І., канд. техн. наук, доцент 
 

Актуальність роботи. Підвищення ефективності технології 

експлуатації свердловин, забезпеченням оптимальних умов газліфтної 

експлуатації свердловин, а саме забезпечення максимального винесен-

ня рідини при мінімальній витраті робочого агента. Такі умови визна-

чаються за результатами промислових гідрогазодинамічних дослі-

джень на продуктивність.  

В процесі постійної газліфтної експлуатації, дебіт пластової 

води яка надходить до стовбуру свердловини збільшується. Як наслі-

док, газліфтна експлуатація не забезпечує стабільного виносу повного 

об’єму рідини, особливо в глибоких свердловинах (більше 3500 мет-

рів).  

Мета. Ефективність газліфту залежить від в'язкості, швидкості 

руху суміші, тиску нагнітання робочого агента та гирлового тиску. 

Дебіт газліфтної свердловини до 2000 м³/добу, глибина свердловини 

4000 м, тиск робочого агента до 10-15 МПа. Для попередження корозії, 

відкладання солей і парафіну, утворення високов'язких емульсій в по-

тік робочого агента вводяться інгібітори, ПАР і інші хімічні реагенти.  

Обводнення свердловин призводить до зменшення газонасиченої тов-

щини продуктивного розрізу і фазової проникності для газу в працюю-

чих газонасичених пластах за рахунок перетікання води із обводнених 

пластів, руйнуванню привибійної зони пласта (ПЗП) з винесенням піс-

ку і розмиванням глинистої частини пласта і ускладненню умов видо-

бування газу. В обводнених газових і газоконденсатних свердловинах 

відбуваються значно більші втрати тиску в насосно-компресорних 

трубах (НКТ).  
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Основними класифікаційними ознаками методів визначення 

положення ГВК є фізичний зміст, процес або явище, покладене в осно-

ву певного методу, а також приладове або апаратурне забезпечення. 

Для обґрунтування оптимальної технології газліфтної були проведені 

промислові дослідження свердловини, на різних режимах газліфтної 

експлуатації, з різним об’ємом подачі газліфтного газу.  

Отримані наступні результати:  

Перший режим: Експлуатація свердловини відбувалась без 

подачі газліфтного газу. Показники були заміряні і відображені в Таб-

лиці – 2. Варто зазначити, що дебіт газу склав 43,2 тис.м3/добу, а дебіт 

рідини 5,7 т/добу.  

Другий режим: Експлуатація свердловини відбувалась з пода-

чею газліфтного газу об’ємом 14,09 тис.м3/добу, при цьому дебіт вла-

сного газу залишився стабільним, а видобуток рідини зріс до 8,0 

т/добу.  

Третій режим: Експлуатація свердловини відбувалась з збі-

льшеною подачею газліфтного газу об’ємом 24,2 тис.м3/добу. Дебіт 

власного газу зменшився до 42 тис.м3/добу, а видобуток рідини збіль-

шився до 8,5 т/добу.  

Четвертий режим: Експлуатація свердловини відбувалась з 

збільшеною подачею газліфтного газу об’ємом 34 тис.м3/добу. Дебіт 

власного газу зменшився до 36,3 тис.м3/добу, а видобуток рідини зріс 

до 8,9 т/добу. Таким чином, два попередні режими створили необхідні 

умови для винесення рідини, тому накопичення рідини на вибої не 

відбувається. 

П’ятий режим: Експлуатація свердловини відбувалась з зме-

ншеною подачею газліфтного газу об’ємом 9 тис.м3/добу. Дебіт влас-

ного газу збільшився до 43,0 тис.м3/добу (відновлення власної продук-

тивності пласта), а видобуток рідини зменшився до 7,7 т/добу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема введення ПАР: 
Є-1 – ємність; ф – фільтр; л – лічильник; н – насос; к – зворотний клапан 

 

Ефективним методом винесення рідини із обводнених газових 

та газоконденсатних свердловин є застосування поверхнево активних 
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речовин (ПАР), що досягається шляхом подачі в стовбур свердловини 

рідких або твердих ПАР. 

Висновок. Виходячи з аналізу, проведеного в даній роботі, з 

метою економії, рекомендується експлуатацію свердловини з подачею 

газліфтного газу в об’ємі 9 тис.м3/добу та витраті ПАР від 20 літрів на 

добу.  

 
Список використаних джерел: 
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ТЕРМОСТІЙКІ ПОЛЕГШЕНІ ТАМПОНАЖНІ МАТЕРІАЛИ 
 

Суліма Є. О. 

Науковий керівник – Орловський В. М., канд. техн. наук, доцент 
 

Мета. Задачі забезпечення нафтогазової галузі якісними тер-

мостійкими тампонажними матеріалами з широким діапазоном густин 

завжди приділялась велика увага. Залежно від хіміко-мінералогічного 

складу, тампонажні портландцементи розділяють на класи для різних 

температурних умов експлуатації 15 – 150 С і вище. 

Метою роботи є підвищення якості цементування обсадних 

колон у високотемпературних нафтових і газових свердловинах в ши-

рокому діапазоні пластових тисків від аномально низьких до нормаль-

них гідростатичних пластових тисків.  

Наукова новизна. Вперше розроблено термостійкі тампонаж-

ні матеріали на основі зольних сумішей, для високотемпературних 

свердловин. Обґрунтовано оптимальні співвідношення компонентів 

зольних сумішей, що забезпечують високі експлуатаційно-

технологічні параметри.  

Методи та результати досліджень. Проведено дослідження 

та розроблено термостійкі полегшені тампонажних суміші з високими 

технологічними властивостями. Як в’яжучі матеріали в рецептурах 

тампонажних сумішей використано тампонажний портландцемент 

ПЦТІ-100 та золу висококальцієву від спалювання Прибалтійських 

горючих сланців [1, 2].  

У результаті досліджень технологічних властивостей розроб-

лених тампонажних сумішей установлено наступні закономірності: 

‒ на основі сумішей тампонажного портландцементу ПЦТІ-

100 з кислою золою-виносу, наприклад Курахівської ДРЕС, можна 

одержати термостійкі тампонажні композиції з полегшеною і норма-
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льною густиною розчину, високою термостійкістю та високими екс-

плуатаційними властивостями одержаного каменю; 

‒ на основі сумішей золи висококальцієвої Прибалтійських 

горючих сланців з кислою золою-виносу, наприклад Курахівської 

ДРЕС, можна одержати термостійкі тампонажні композиції з полегше-

ною густиною розчину, високою термостійкістю та високими експлуа-

таційними властивостями одержаного каменю. 

Висновки. Розроблено термостійкі полегшені тампонажні су-

міші з високими експлуатаційними властивостями густиною 1490–

1735 кг/м3 і 1540–1620 кг/м3 на основі в’яжучих: тампонажного порт-

ландцементу ПЦТІ-100 та золи висококальцієвої від спалювання на 

ТЕС Прибалтійських горючих сланців. Як активну кремнеземисту (пу-

цоланову) та полегшувальну домішку використано кислу золу-винос 

Курахівської ДРЕС. 

 
Таблиця 1 – Технологічні властивості термостійких полегшених тампонажних сумішей 
на основі тампонажного портландцементу ПЦТІ-100 і кислої золи-виносу Курахівської 

ДРЕС 

 

Склад там-
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мас. ч., % В/С 

Г
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Міцність при вигині/стискуванні, МПа  

Умови тужавіння: час тужавіння 2 доби  

температура, тиск 

П
Ц

Т
І-

1
0
0
 ЗК 

75 °C, 
30,0 

МПа 

100 °C, 

40,0 МПа 

140 °C, 

50,0 МПа 

160 °C, 

60,0 МПа 

70 30 0,50 1735 0,20 – 6,4/22,0 5,5/13,6 5,0/12,0 4,4/8,3 

60 40 0,53 1670 0,21 0 5,9/7,6 5,5/15,0 5,1/15,3 6,0/17,0 

50 50 0,53 1635 0,20 0 6,0/18,3 6,0/18,1 5,6/26,0 6,2/18,7 

40 60 0,60 1570 0,21 2,5 3,8/13,7 6,3/11,3 – 8,0/13,8 

30 70 0,60 1520 0,21 – 2,3/2,9 5,3/10,2 – 6,7/10,7 

20 80 0,65 1490 0,21 – 1,6/2,4 3,7/7,9 – 3,4/7,0 

 

Таблиця 2 – Технологічні властивості тампонажних сумішей на основі золи висококаль-
цієвої Прибалтійських горючих сланців і кислої золи-виносу Курахівської ДРЕС 
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Міцність при вигині/стискуванні, 
МПа  

Умови тужавіння:тривалість тужа-

віння 2 доби  

температура, тиск 

ЗВ ЗК 
75 °C, 30,0 

МПа 

100 °C, 

40,0 МПа 

120 °C, 

50,0 МПа 

70 30 0,55 1620 0,20 10,5 6,5/13,9 6,2/13,7 6,2/13,7 

50 50 0,55 1570 0,22 12,0 5,1/10,5 3,9/12,2 3,9/12,2 

30 70 0,55 1540 0,19 6,0 3,9/10,1 3,4/6,8 3,4/6,8 
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Встановлено, що термостійкі полегшені суміші відповідають 

існуючим ДСТУ відносно вимог до полегшених тампонажних цемен-

тів. Термічний інтервал застосування термостійких полегшених там-

понажних сумішей -75–160 °С. 

Розглянута розробка дає змогу забезпечити нафтогазову галузь 

недорогими термостійкими полегшеними тампонажними матеріалами.  
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МОДИФІКОВАНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУХІ БУДІВЕЛЬНІ 

СУМІШІ НА ПЕРЛІТОВОМУ ЗАПОВНЮВАЧІ  
 

Постолатій М.О. 

Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 

(Вінницький національний технічний університет) 
 

На сьогоднішній день одним з основних стратегічно важливих 

питань в Україні є енергозбереження. Підвищення вимог до теплоізо-

ляції будівель сприяє створенню нових та більш ефективних матеріа-

лів [1, 2]. Найпопулярнішим і перспективним напрямком є галузь су-

хих будівельних сумішей, що виготовляються на основі легких запов-

нювачів. Одним з перспективніших у розвитку та дослідженнях є саме 

суміші на перлітовому заповнювачі.  

Перліт має малу насипну густину і теплопровідність в межах 

0,046-0,116 Вт/(м·К). Експериментальні зразки сухих будівельних су-

мішей на портландцементному в’яжучому та перлітовим піском у яко-

сті заповнювача, мають гарні фізико-механічні показники. Але вели-

кий вміст портландцементу підвищує середню густину таких сумішей. 

Тому було прийнято рішення ввести поліпропіленову фарбу до складу 

суміші, для підвищення границі міцності,що в свою чергу дозволить 

зменшити вміст портландцементу без значного впливу на фізико-

механічні властивості [3]. Поліпропіленова фібра має ряд переваг, які 

позитивно впливають на властивості теплоізоляційних сухих будіве-

льних сумішей та готових штукатурних розчинів на їх основі, а саме: 

перешкоджання розтіканню штукатурного розчину; зменшення водо-

поглинання та перешкоджання осіданню виробів; підвищення опору 

удару; подовження строк експлуатації виробу. Завдяки проведеним 

дослідженням було встановлено, що поліпропіленова фарба може ви-



 29 

користовуватись у виготовленні будівельних сумішей, як армуюча 

добавка [4, 5]. 

Ще одним способом покращення міцності будівельної суміші є 

введення дисперсної карбонатної муки. Так як, активізовані частини 

карбонату кальцію та магнію, які містяться в карбонатній муці, більш 

активно вступають в реакцію з трьох кальцієвим алюмінатом портлан-

дцементу, створюючи гідрокарбоалюмінати кальцію або магнію, які 

міцніші окремих продуктів гідратації портландцементного клінкеру. 

Такий матеріал має відмінну структуру, має менше водопоглинання та 

має меншу радіоактивність виробів. Тому карбонатна мука виступає, 

як мікронаповнювач розчину та вступає в реакцію з клінкерними міне-

ралами портландцементу. Це дає змогу збільшити міцність виробу до 

60% або зменшити витрати цементу на 10-15 відсотків [6-8]. 

Отже, можемо зробити висновок, що пропіленова фібра та карбо-

натна мука при введенні в суху будівельну суміш, як модифікуюча 

добавка покращує її механічні властивості. 
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ВИДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗОН 
 

Ткач М.А. 

Науковий керівник – Завальний О.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Найбільш актуальні проблеми розвитку міських територій укла-

дені в сфері реконструкції міст, комплексного перетворення всього 

середовища життєдіяльності людини, її екологізації, гуманізації та ес-

тетизації на основі регіоналізму, який передбачає врахування місцевих 

містоутворюючих факторів і умов, що в загальному вигляді являє со-

бою процес перетворення (реорганізації) міського простору. 

Процес перетворення (реорганізації) міського середовища та її 

елементів в даний час може бути класифікований залежно від ступеня 

та напрямку видозміни об'єктів. 

Процеси з перетворення промислових територій виникли досить 

давно. Тенденція щодо перетворення старих виробничих територій 

намітилася ще в 1950-1960 рр. минулого століття в Європі і Америці, 

коли старі промислові зони всередині міст, що мають доступ до швид-

кісних автомагістралей, знову набули свою привабливість у зв'язку з 

браком вільних територій в передмістях, а також наявністю будівель та 

інфраструктури в місцях точкового девелопменту. 

В останні роки і Україна, яка переживає період деіндустріалізації 

великих міст, зіткнулася з серйозною проблемою перепрофілювання 

промислових зон і об'єктів. Промислові підприємства у великих містах 

припиняють свою діяльність з економічних причин або виводяться за 

межі міста через порушення екологічних норм. Частина таких підпри-

ємств занепадає, при цьому негативно впливаючи на зовнішній вигляд 

міста. Через значну кількість необхідних капітальних вкладень влас-

ники підприємств або муніципальна влада практично не займаються 

перетворенням промислових об'єктів в міське середовище. 

Стосовно до процесу перетворення промислових зон можна виді-

лити наступні види: реконструкція, ревіталізація, редевелопмент, дже-

нтрифікація, браунфілд тощо. 

Реконструкція (від лат. Re ... – префікс, який вказує на повторну, 

поновлювальну дію, і construсtio – побудова) – докорінну перебудову, 
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перебудову за новими принципами; відновлення чого-небудь по зали-

шках або описами. У промисловості реконструкція являє собою видо-

зміну, переробку існуючих основних фондів на основі їх технічного 

вдосконалення. 

Ревіталізація (від лат. Re ... – префікс, що позначає відновлення 

або повторність дії + лат. Vitalis – життєвий, життєздатний, живий – в 

буквальному перекладі «повернення життєвих сіл») – це процес «оно-

влення» міського простору шляхом забезпечення людей якісним і 

сприятливим середовищем проживання, надання можливостей творчо-

го і професійного зростання, активної соціалізації та культурного роз-

витку. 

Великою популярністю в сучасному світі користується ревіталі-

зація існуючих промислових комплексів, які знаходяться в межах міс-

та, що пов'язано з протиріччями між потребами суспільства і сформо-

ваною структурою міського середовища. У таких випадках ревіталіза-

ція розглядається як реконструкція промислової архітектури зі зміною 

її функцій. 

Ревіталізація є окремим випадком редевелопмента. Редевелоп-

мент – це один з найбільш ефективних способів перепрофілювання 

незатребуваних в існуючому стані об'єктів нерухомості або нераціона-

льно використовуваних територій. 

Реновація є процес відновлення структури і виду пошкоджених 

історичних містобудівних споруд, фасадів та інтер'єрів морально і ма-

теріально застарілих будівель. 

Джентрифікація – реконструкція та оновлення будівель у нефе-

шенебельних міських кварталах або згідно з програмою запланованого 

міського відновлення, або в результаті рішень, що приймаються керів-

никами. 

Ще одним видом реорганізації міських промислових зон є браун-

філд, який являє собою створення індустріальних парків на раніше 

існуючих виробничих майданчиках (колишніх заводах і фабриках, це-

хах або портових доках). Як правило, в таких місцях вже є будови, які 

в подальшому реконструюють, деякі добудовують, зазвичай є відпо-

відна інфраструктура, комунікації і готові складські приміщення. 

Таким чином, в умовах дефіциту земельних ділянок перетворення 

промислових зон дає можливість оновити міське середовище, змінити 

не тільки архітектурний вигляд, але і соціальний рівень. Якщо заново 

реорганізовувати міський простір, то можна вирішити транспортні 
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проблеми, знайти потенціал для будівництва нових доріг, мостів, пар-

ків і набережних. Території, які були раніше закриті, навпаки, стають 

новими місцями тяжіння для городян. 

 

«РОЗУМНЕ» ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 

Дубляк В.М. 

Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 
 

На сьогоднішній день питання економії енергоресурсів зали-

шається найбільш актуальним у багатьох країнах світу. Для України 

подібна ситуація теж не є новою: витрати на освітлення вулиць, 

муніципальних об'єктів та взагалі у структурі житлово-комунального 

господарства зберігають тенденцію до зростання.  

Розглянемо сутність стратегії «розумного» освітлення, що вхо-

дить у міжнаціональну концепцію створення «розумних» міст. Прин-

цип роботи такого освітлення зводиться до того, щоб застосовувати 

адаптивне та енергозберігаюче обладнання. Для цього задіюються 

спеціальні світильники, оснащені датчиками та включені до мережі 

автоматизованого регулювання. Наприклад, освітлення може повністю 

відключатися або зводитися до мінімуму у ті періоди, коли у його зоні 

немає ніяких об'єктів, які потребують світла. Зрозуміло, що при наб-

лиженні машини або людини воно буде вмикатися. Залежно від тон-

кощів налаштування, автоматика може ігнорувати пересування тварин 

або забезпечувати їх світлом мінімальної яскравості, щоб уникнути 

псування приватного майна. Крім вже висловлених раніше аспектів, 

таке освітлення допомагає підвищити безпеку на вулицях, особливо 

там, де спостерігається жвавий дорожній рух. Один з найпростіших та 

типових випадків – це зниження видимості при зниженні температури 

навколишнього середовища з випаданням опадів у вигляді дощу або 

снігу, а також туман. Звичайні вуличні світильники часто не здатні 

ефективно протистояти даним особливостям оточення та завжди 

працюють в однаковому режимі. Із застосуванням обладнання нового 

покоління, смарт-система самостійно відрегулює рівень освітленості 

таким чином, щоб водій з одного боку не був засліплений відбиттями 

від сніжної кірки або мокрого асфальту, але при цьому мав можливість 

бачити трасу на кілька десятків метрів вперед навіть крізь туманну 

пелену. 

Описані заходи можуть здатися надто незначними у розрізі бу-

денного уявлення людей, проте ефективність такої системи вже 

підтверджена сотнями збережених життів. Випадки запобігання аварій 

завдяки гарній освітленості простору продовжують моніторити 



 33 

спеціальні комісії. Вони ж стимулюють розробку заходів для певних 

експлуатаційних сценаріїв та можливих погодних умов. Ліхтарні стов-

пи починають по-різному освітлювати місцевість, відрізняти ожеледь 

зі снігом від ожеледі без покриву, балансуючи роботу світильників 

потрібним чином. 

Звісно, переважна частина заходів спрямована на створення умов, 

у яких імовірність ДТП прагне до нуля, однак людський фактор, на 

жаль, зберігається. Таким чином, для місць, у яких надзвичайні ситу-

ації відбуваються частіше, аніж звичайно, а також на ділянці, де воно 

тільки що сталося, повинно забезпечуватися максимально яскраве під-

свічування. При включенні усіх освітлювальних приладів до єдиної 

мережі з координаційним центром, кожне місце аварії аналізується 

датчиками і освітленість прилеглої території виставляється на макси-

мум. Це дозволить уникнути погіршення ситуації іншими транспорт-

ними засобами, а також поліпшити умови роботи медиків та поліції на 

місці події. У деяких країнах світильники налаштовані таким чином, 

щоб починати особливим чином блимати на під'їзді до зони аварії, за-

кликаючи водіїв до більшої пильності за кермом. У надзвичайних 

випадках можуть бути задіяні не тільки світлодіодні світильники, але й 

світлодіодні інформаційні панелі, що нарівні з цифровими дорожніми 

знаками відображають інформацію про стан на дорозі у режимі реаль-

ного часу.  

Розкриємо відмінності між традиційним та прогресивним смарт-

освітленням. У той час як зазвичай потрібна повноцінна інспекція 

аварійних ситуацій, пов'язаних з освітлювальною технікою, та залу-

чення ремонтних бригад з черговими об'їздами, у разі застосування 

«розумної» концепції, сигнал про несправності надходить автоматич-

но. Система сама моніторить технічний стан обладнання та заносить 

дані у базу. Усі аварійні події, пов'язані з живленням (або відключен-

ням енергії), фіксуються, щоб чіткіше прогнозувати ситуації у по-

дальшому. В результаті економиться час майстрів та паливо на об'їзди. 

Управління цілими містами ще довго не буде настільки ж про-

стим, як увімкнення настільної лампочки, але кроки на цьому шляху 

вже позначені. На сьогоднішній день практично в усьому світі дана 

тенденція йде від зворотного – починаючись ні з самосвідомості, а з 

того, як багато коштів щомісяця йде на освітлення міст. Експерти 

підрахували, що у середньому близько 40% від усіх витрат держструк-

тур будь-якого рівня на електрику – це тільки вуличне освітлення. 

Еквівалент цієї суми у кожній країні буде свій, але він все одно не 

відповідає ідеям економії та раціонального користування. А це озна-
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чає, що усіх нас вже зовсім незабаром чекає впровадження новітніх 

технологій до звичної інфраструктури. 

 

ЗОВНІШНІЙ ТРАНСПОРТ МІСТА 
 

Будніченко П.О. 

Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 
 

Транспортні сполучення міста з іншими населеними пунктами 

країни та його приміською зоною здійснюються зовнішнім транспор-

том – залізничним, водним, повітряним і автодорожнім. Зовнішні пе-

ревезення міста розділяються за своїм характером на пасажирські і 

вантажні; за протяжністю – дальні, місцеві та приміські.  

Якість експлуатаційної роботи транспорту визначається багатьма 

експлуатаційними показниками, а саме: швидкість, регулярність та 

безпека руху, комфортабельність пасажирських перевезень, зберігання 

якості вантажів, продуктивність праці, коефіцієнт використання рухо-

мого складу, собівартість перевезення. Пристрої всіх видів транспорту, 

як зовнішнього, так і внутрішнього міського функціонально і планува-

льно тісно пов’язані одне з одним. Приміський рух великих міст часто 

набуває характеру міського руху в зв’язку з великим збільшенням пе-

ревезень до місць прикладання праці або культурно-побутових 

об’єктів у великих містах. Залізничні й водні вокзали часто визначають 

напрями декотрих магістральних вулиць міста і маршрутів внутріш-

нього міського транспорту.  

Розміщення пристроїв зовнішнього транспорту значно впливає й 

на розташування промислових і складських підприємств, житлових 

районів. Основними задачами проектування зовнішнього транспорту є: 

повне задоволення потреб міста в обслуговуванні його зовнішнім тра-

нспортом; створення сприятливих умов для нормальної роботи і роз-

витку зовнішнього транспорту; проведення заходів щодо зменшення 

негативного впливу пристроїв зовнішнього транспорту, що розміщу-

ються в межах міста. Відповідно до цих задач у генеральному плані 

міста розробляється комплексна схема перспективного розвитку при-

строїв усіх видів зовнішнього транспорту, які входять в планувальну 

організацію міста. При її складанні провадяться: 

‒ вивчення і аналіз існуючого обсягу вантажо- і пасажиропере-

везень, конфігурація вантажо- і пасажиропотоків, розміщення транс-

портних пристроїв і загальної схеми їхньої експлуатаційної роботи;  

‒ розрахунок перспективного обсягу вантажо- і пасажиропере-

везень з урахуванням передбачених на перспективу нових ліній зов-

нішнього транспорту; 
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‒ розробка комплексної схеми перспективного розвитку зовніш-

нього транспорту, що визначає схему його експлуатаційної роботи, 

розвиток і розміщення транспортних пристроїв і необхідні для цього 

території;  

‒ встановлення взаємозв’язку пристроїв зовнішнього транспорту 

з системою магістральних вулиць міста і мережею внутрішнього мі-

ського транспорту з визначенням пунктів і характеру перетинів ліній 

зовнішнього транспорту з міськими вулицями. 

Залізничний транспорт здійснює основну частку міжміських пе-

ревезень – перевозить близько 60% всіх пасажирів і близько 50% всіх 

вантажів у міжміському і приміському сполученні. Основні особливо-

сті залізничного транспорту: здатність обслуговувати масові вантажні 

та пасажирські перевезення – велика пропускна й провізна здатність; 

рух великих поїзних одиниць, які при великих швидкостях руху пот-

ребують значної довжини гальмового шляху; важкий рухомий склад 

при жорсткому його габариті; дорогий шлях і основні пристрої;  пере-

сіканнях в одному рівні міських вулиць із залізничними коліями всіх 

видів міського вуличного руху залізничному рухові; санітарно-

несприятливий вплив на прилеглі житлові райони (шум, вібрація то-

що).  

Повітряний транспорт відрізняється високими швидкостями руху 

(не має собі конкурентів серед інших видів транспорту), великою вар-

тістю перевезень, потребою в дуже значних територіях для злітнопо-

садочних смуг та інших наземних пристроїв аеропортів; дуже сильним 

шумом і вібраціями, особливо при злеті та посадці літаків і вертольо-

тів.  

Зовнішній автодорожній транспорт найпоширеніший вид зовніш-

нього транспорту. Практично всі населені пункти в міжміських сполу-

ченнях обслуговуються автомобільним транспортом. Для великої кіль-

кості малих міст, поселень і сільських населених пунктів автомобіль-

ний транспорт – єдиний засіб зовнішніх зв’язків. Автомобільним па-

сажирським міжміським транспортом здійснюється понад 30 % усіх 

перевезень, що виконуються зовнішнім пасажирським транспортом 

країни, близько 40 % міжміських вантажних перевезень.  

Всі види зовнішнього транспорту міста тісно взаємопов’язані між 

собою та взаємодоповнюють один одного. Вони відіграють вирішаль-

ну роль у забезпеченні нормальної життєдіяльності для жителів міста, 

та сприяють створенню умов для максимальної допомоги громадянам 

у їхньому пересуванню. 
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ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
 

Абраменко Р.В. 

Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 
 

 На сьогоднішній день сфера житлово-комунального господар-

ства (ЖКГ) міста залишається збитковою і неефективною сферою еко-

номіки нашої країни. Ситуація, що склалася пов'язана з цілим рядом 

проблем, які вимагають негайного вирішення. Сьогодні, замість очіку-

ваного прогресу вся система життєзабезпечення міст і населених пунк-

тів знаходиться на критичній позначці, перш за все тому що середній 

рівень зносу інженерних комунікацій становить близько 60% і близько 

чверті основних фондів повністю відслужили свій термін.  

ЖКГ міста – це самостійна сфера в системі народного господарства, 

основною метою функціонування якої є задоволення потреб населення 

і підприємств в послугах, що забезпечують нормальні умови життя і 

роботи. Ця найважливіша сфера, що накопичила безліч проблем, являє 

собою благодатне поле для інновацій і застосування спеціального еко-

номічного інструментарію. Дана тема на сьогодні є актуальною прак-

тично для кожного комунального підприємства в зв'язку з тим, що жи-

тлово-комунальна галузь переживає важкі часи, тому що виробнича 

діяльність підприємств комунальної сфери має певні проблеми, такі 

як: нераціональне використання енергетичних ресурсів; підвищення 

аварійності в системах водопроводу і каналізації; важке фінансово-

економічний стан підприємств; нерозвиненість інвестиційної політики, 

спрямованої на технічне і технологічне переозброєння підприємств; 

відсутність ефективних і прозорих процедур формування і зміни тари-

фів.  

 Система житлово-комунального господарства включає насту-

пні групи підприємств і господарств міст: 

 санітарно-технічні підприємства; 

 транспортні підприємства; 

 енергетичні підприємства.  

 Метою реформи ЖКГ є підвищення якості житлово-

комунальних послуг для всіх верств населення, а також бездотаційних 

робота цього сектора. Для цього необхідно: забезпечити рентабель-

ність підприємств ЖКГ; скоротити кредиторську і дебіторську забор-

гованості в галузі; створити конкурентне середовище на ринку послуг 



 37 

ЖКГ; стимулювати технічну й технологічну модернізацію і підвищен-

ня енергоефективності ресурсів ЖКГ. 

 Якість функціонування галузі на базі рівноправного існування 

в даній сфері всіх форм власності дозволяє створити поле якості еко-

номічних відносин власників послуг ЖКГ і створити середовище для 

реалізації принципів соціально орієнтованої ринкової економіки. За-

безпечення фінансової стабілізації житлово-комунального комплексу є 

основною умовою формування нормальних ринкових економічних 

відносин в цьому секторі економіки і передбачає вирішення наступних 

завдань, які носять переважно короткостроковий характер, і ефект від 

реалізації яких, повинен бути отриманий вже протягом наступних пе-

рших років. 

 Для оздоровлення фінансової ситуації в ЖКГ необхідно в пе-

ршу чергу провести інвентаризацію, реструктуризацію і ліквідацію 

заборгованості підприємств ЖКГ, в тому числі реструктурувати забор-

гованість бюджету і бюджетних організацій перед підприємствами 

ЖКГ і встановити реальні і жорсткі терміни її ліквідації. Рішення даної 

проблеми безпосередньо залежить від проведеної державою економіч-

ної політики, вироблення концептуальних і методичних підходів, аде-

кватних вимогам сучасних ринкових відносин.  

З метою зниження рівня заборгованості в сфері ЖКГ необхідні: 

 розробка і реалізація програми забезпечення споживачів лічи-

льниками води, електроенергії, тепла і газу; 

 скасування заборони на стягнення простроченої оплати;  

 законодавче визначення і запуск механізму відключення бор-

жників від надання послуг (за винятком певних категорій споживачів, 

таких як лікарні, стратегічно важливі об'єкти тощо). 

 Для підвищення якості житлово-комунальних послуг необхід-

но розробити стандарти якості комунальних послуг, обов'язати надан-

ня компаніями, які працюють в сфері ЖКГ, фінансової звітності та 

звітності в розрізі показників якості.  

 В останні роки проблеми, пов'язані з функціонуванням ЖКГ, 

стали об'єктом всебічного пильної уваги. Високий ступінь зносу осно-

вних фондів, нестійка фінансова ситуація на підприємствах житлово-

комунального господарства, не до кінця прозорі правила бізнесу роб-

лять галузь непривабливою для інвесторів. Забезпечення фінансової 

стабілізації житлово-комунального комплексу є основною умовою фо-
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рмування нормальних ринкових економічних відносин в цьому секторі 

економіки і передбачає вирішення багатьох завдань. 

 

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У ЖИТТІ МІСТА 
 

Пшенична О.О. 

Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 
 

Проблеми екології, охорони здоров’я населення в останні роки 

зайняли провідне місце в порядку денному більшості національних 

урядів і авторитетних міжнародних організацій. Цим питанням щоріч-

но присвячується велика кількість міжнародних і національних фору-

мів і конференцій за участю провідних вчених і фахівців. 

Однією з тем, яка незмінно перебуває у фокусі таких дискусій, є 

роль транспорту у формуванні комфортних, екологічно стійких і без-

печних умов життя в містах. Це не випадково. Незважаючи на те клю-

чове значення, яке має транспорт для ефективного функціонування 

національних економік, для забезпечення міжнародної торгівлі, з ним 

пов’язані також і колосальні втрати і проблеми, що приносять щорічно 

збиток. Транспорт, з одного боку формує стереотипи автомобілізован-

ного поведінки, а з іншого – обмежує можливості активного способу 

життя населення. 

В останні роки ми все більше стикаємося і з такою проблемою, як 

перевантаженість транспортних комунікацій, яка призводить не тільки 

до колосальних прямим економічних втрат, але і значно збільшує тра-

нспортні ризики, ще більше погіршує екологічну обстановку в зонах 

транспортних магістралей.  

Все перераховане мною має відношення, в першу чергу, до на-

ших міст і міських агломерацій, де проживає більша частина населен-

ня, де зосереджена основна економічна діяльність і де найбільшою 

мірою сконцентрований транспорт.  

В останні роки стало очевидним, що вирішення проблем забезпе-

чення безпеки транспорту для навколишнього середовища і здоров’я 

населення далеко виходить за межі компетенції та відповідальності 

будь-якого одного міністерства. Для досягнення успіху необхідна ко-

ординація і об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін і, в першу чер-

гу, транспортного, природоохоронного і охоронооздоровчого секторів, 

як на національному, так і на міжнародному рівні. Саме це завдання і 

покликане вирішувати Загальноєвропейську Програму з транспорту, 

навколишнього середовища та охорони здоров’я, заснована під егідою 

Європейської Економічної Комісії ООН та Всесвітньої організації охо-

рони здоров’я в 2002 році. Однією з важливих завдань Програми є ор-
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ганізація взаємного обміну інформацією та передовим досвідом вирі-

шення проблем у сфері транспорту, навколишнього середовища та 

охорони здоров’я.  

Транспорт грає виключно важливу роль в житті суспільства, за-

довольняючи його потреби в перевезеннях пасажирів і вантажів, за-

безпечуючи територіальне і економічну єдність держави. Водночас, з 

транспортом пов’язаний і цілий ряд серйозних соціально-економічних 

проблем, які загострюються в міру розвитку економіки і зростання 

обсягів перевезень, в тому числі і в першу чергу, по мірі зростання 

автомобілізації суспільства. До таких проблем відносяться: зростання 

дорожньо-транспортної аварійності; зростання негативного впливу 

транспорту на стан навколишнього середовища і здоров’я населення; 

зріст втрат, пов’язаних з транспортними заторами; зростання викидів 

парникових газів і витрати палива.  

Багато проблем створює неправильна планування міст і безгра-

мотне землекористування. Якщо основні робочі місця і житлові квар-

тали сильно рознесені в просторі, місто наповнюється збільшеними 

транспортними потоками. Проблеми виникають і в тому випадку, як-

що транспортна політика обмежується центральними районами міста, 

не охоплюючи периферію. Потрібно розуміти, що хороший громадсь-

кий транспорт - це не просто зручність, але і умова економічного роз-

витку.  

Оскільки громадський транспорт є інструментом розвитку еко-

номіки і створення робочих місць, вкладення в нього потрібно розгля-

дати не як витрати, а як інвестиції в розвиток міста. Але це не означає, 

що до його фінансування не можна залучити приватний бізнес. Спосо-

би можуть бути найрізноманітніші. Наприклад, в Дубаї станції метро 

отримують назву компаній, які спонсорували їх будівництво. Загаль-

ноприйнята практика – надання площ на станціях і в підземних пере-

ходах в оренду торговцям. У багатьох містах введено спеціальний по-

даток на користування автомобілем, всі надходження від якого йдуть 

на фінансування громадського транспорту.  

Громадський транспорт є однією з найважливіших галузей жит-

тєдіяльності та функціонування міста. Від його комфорту та зручності 

залежить якість життя мешканців. Міський транспорт впливає на наше 

життя більше, ніж здається на перший погляд. 

Зручність громадського транспорту – це, в першу чергу, його 

швидкість і доступність. Міський транспорт має вирішувати наступну 

задачу: люди повинні добиратися з однієї точки міста в іншу, роблячи 

найменшу кількість пересадок та очікувань. Чим швидше можливо це 

зробити, тим більша активність населення міста, відповідно, і бізнес-
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активність містян зростає, бо час – це гроші. 

 

СУЧАСНА BIOTECH ПЛАНУВАННЯ МІСТА LUSAIL (КАТАР) 
 

Сбейла Меріам 

Науковий керівник – Гарбуз А.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Lusail – це нове еко-місто в Катарі, будівництво якого було запла-

новано до Чемпіонату Світу з футболу 2022 року. За архітектурне пла-

нування, будівництво, маркетинг і управління містом вартістю близько 

45 мільярдів доларів США відповідає Lusail Real Estate Development 

Company (LREDC), дочірня компанія Qatari Diar Real Estate Investment 

Company. На час Чемпіонату очікується, що чисельність населення 

Lusail буде становити 450 тисяч чоловік, включаючи 200 тисяч постій-

них жителів, 170 тисяч працівників і понад 80 тисяч гостей міста. 

Lusail є одиним з найбільших комерційних проектів на Близькому 

Сході. Місто, розташоване в 22 кілометрах на північ від Дохи, буде 

займати територію площею 38 кілометрів та включає набережну про-

тяжністю понад 28 кілометрів. 

Проект міста передбачає створення умов для роботи, відпочинку і 

розваг – все, що необхідно для забезпечення комфортного життя. В 

Lusail планують побудувати 19 розважальних, комерційних і житлових 

районів, чотири острови, бухту з двома пристанями, 25 тисяч житло-

вих будинків, хмарочосів і малоповерхових будівель. Крім того, тут 

буде бізнес-район, який займе декілька 20-поверхових будинків змі-

шаного використання і невисокі будівлі. 

Катар був обраний місцем проведення Чемпіонату Світу з футбо-

лу 2022 року, після чого було прийнято рішення про будівництво ста-

діону «Al Wakrah» місткістю більш ніж 40 тисяч осіб. загальний бю-

джет проекту склав близько $575 млн. 

 

Рисунок 1– Стадіон «Al Wakrah» (Катар) 

Ультрасучасний катарський стадіон 

«Al Wakrah» (40 тис. глядачів) по 

проекту Zaha Hadid Architects, арена 

Чемпіонату Світу з футболу 2022, 

було урочисто відкрито 16 травня 

2019 року. Проект всесвітньо знаме-

нитої Захи Хадид завершено та впер-

ше проведено фінал Кубка еміра Ка-

тару.   
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Одним з 19 районів міста Lusail став District Marina, який міс-

тить розташовані на березі житлові, торговельні та готельні об’єкти 

загальною площею приблизно 1,8 млн. м. 

Унікальний проект міста Lusail передбачає комплексне плану-

вання, яке бере до уваги всі особливості ландшафту. 

У Lusail City будують тунелі для технічного обслуговування за 

якими будуть проходити підземні газові мережі. У Катарі вперше еле-

ктроенергію почнуть поставляти в місто через мережу спеціально по-

будованих станцій і підземних підстанцій. 

“Розумне місто” буде використовувати новітні технології для 

створення екологічно чистого навколишнього середовища. Експлуата-

ційний центр управління буде контролювати всі системи і діяльність 

міста. А єдиний командний центр забезпечить безпеку жителів і гостей 

міста за рахунок цілодобового спостереження. 

Автомобільні паркінги з’єднають з десятьма підземними пішо-

хідними тунелями, розташованими по всьому місту. А для пересування 

вздовж берега і розважальних прогулянок пасажирам запропоновано 

послуги водного таксі. 

Транспортна мережа буде складатися з 36 станцій і чотирьох го-

ловних трамвайних ліній, розташованих над і під землею, загальною 

протяжністю 30,5 кілометрів. В майбутньому також планується будів-

ництво мережі залізниць, сполучених з Метрополітеном міста Доха і 

розв’язкою шосе Al Khor. 

Траси міста спроектовані таким чином, щоб забезпечити водіям 

доступ до шосе Al Khor і міжнародному аеропорту міста Доха. Вело-

сипедні та пішохідні маршрути будуть перетинатися зі станціями лег-

корейкового транспорту, автомобільними паркінгами і залізничними 

розв’язками. 

Всі відходи життєдіяльності міста будуть доставлятися до місця 

переробки через вакуумну мережу. Каналізаційні води потечуть по 

підземних трубах до очисних станцій, розташованих за межами міста, і 

після очищення будуть використовуватися для поливу зелених наса-

джень. 

Головні проекти в рамках будівництва міста Lusail – це шосе Al 

Khor, швидкісна автострада, легкорейкові транспортні розв’язки, жит-

ловий комплекс Al-Sidra Golf, розважальний район, Lusail Iconic 

Stadium, житловий комплекс “Island Qetaifan”, а також медичний і 

освітній райони. 
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ПЕРЕДУМОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКІВ ВІДПОЧИНКУ 

РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 
 

Конопкіна К.О., Чижова А.В. 

Науковий керівник –Черноносова Т.О., ст. викладач  
 

У зв’язку з інтенсивною «урбанізацією», зростанням чисельності 

населення, змінами в життєдіяльності людей, у великих містах збіль-

шується навантаження на загальнодоступні та упорядковані місця рек-

реації. З різних причин більшість міських територій відпочинку перес-

тали розвиватися: помінялися інтереси, спосіб життя і свідомість лю-

дей, і, як наслідок, існуючі парки стали не затребувані, низька якість 

догляду позначилася на їх санітарному стані, вони деградують, не від-

повідають сучасним вимогам до різноманітних видів відпочинку, ста-

ють соціально небезпечним місцем. 

Тому головною метою їх реконструкції є створення сучасного 

комфортного середовища, що зможе задовольнити сучасну людину в 

потребі різних видів відпочинку, ураховуючи вплив об’єктивних зов-

нішніх умов: інтенсивну урбанізацію, стійкість міської системи зеле-

них насаджень, зміну форм власності на землю, пріоритети економіч-

ного, соціального, культурного розвитку в сучасному суспільстві. 

Аналізуючи особливості проектування парків радянського періо-

ду було виявлено обов’язкова загальна специфіка та головні проблеми: 

– чіткий набір функцій, які в певних процентних співвідношеннях 

закладалися при проектуванні парку, без індивідуального функціона-

льного рішення кожного парку. Набір функціональних зон повторюва-

вся в усіх парках культури і відпочинку: тихий відпочинок, культурно-

освітня, розважальна, дитяча, спортивна, адміністративно-

господарська; 

– відсутність в парках необхідних функцій для сучасної людини; 

– переважно однаковий підхід до планувальної структури, що по-

лягає в класичній композиції, побудованої на системі головного входу, 

центральної алеї, з пересічними з нею другорядними зв’язками, наяв-

ність головного сполученого простору, такого як площа, фонтан або 

озеро; 

– збереження жорсткої планувальної структури радянського часу, 

не дозволяє застосування планувальної гнучкості; 

– єдина мета формування і використання міських парків, яка по-

лягала в задоволенні матеріальних, ідеологічних та духовних потреб 

радянських людей; 
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– низький рівень ландшафтного дизайну, декоративного та функ-

ціонального озеленення; 

– моральне старіння паркових об’єктів; 

– низький рівень санітарно-гігієнічного стану, низькі технологічні 

рішення середовища парків; 

– стихійне перефункціонування, що пов’язане з соціально-

економічними змінами в суспільстві. 

Передумови реконструкції парків можна розділити на чотири 

групи: містобудівні, екологічні, економічні та соціальні. 

Оскільки парки це основні містобудівні елементи в ландшафтно-

екологічному каркасі генерального плану, можливість їх рівномірного 

розташування в структурі міста розглядаються як містобудівні перед-

умови. 

Екологічні передумови реконструкції спрямовані на вирішення 

можливості використання територій під паркове будівництво та роз-

міщення парків на порушених, деградованих територіях, раціональне 

використання ресурсів при озелененні території дає можливість розг-

лядати великі озеленені масиви як систему оздоровлюючу екологічне 

середовище міста. 

Реконструкція садово-паркового комплексу необхідна для підви-

щення привабливості кожного парку, розвитку туристичного потенціа-

лу міста, що може забезпечити мотивацію для іноземних і вітчизняних 

інвесторів, що можна розглядати як економічні передумови реконс-

трукції парків радянського періоду. 

Зміни в суспільстві, в соціальному устрої і в особистісних якос-

тях людини можна розглядати як соціальні передумови реконструкції 

існуючих парків. 

Реконструкція території парка передбачає: перепланування існу-

ючої території з чітким виділенням різних функціональних зон відпо-

відно сучасним вимогам населення; підвищення рівня благоустрою 

територій з урізноманітненням можливості для розваг і відпочинку 

відвідувачів; удосконалення системи пішохідних зв’язків з повним 

оновленням дорожнього покриття, застосовуючи екологічно чисті ма-

теріали; улаштування екопарковок. 

Основними напрямками реконструкції парків радянського періо-

ду можуть стати моделі, принципи та прийоми зарубіжних парків: 

проектування тематичних парків; використання принципу поєднання 

старого та нового; використання інноваційних технологій в проекту-

ванні; використання технологічних аспектів у підтримання стійкого 

паркового середовища; використання порушених (деградованих) місь-

ких територій для створення нових парків. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП 

НАСЕЛЕННЯ  
 

Пех А.В. 

Науковий керівник – Івасенко В.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Майже у всіх країнах світу останніми роками ведеться велика і 

вартісна робота з адаптації середовища життєдіяльності до можливос-

тей фізично ослаблених людей. До маломобільних груп населення 

(МГН) відносяться: люди з інвалідністю різних нозологічних груп, 

люди похилого віку, вагітні, діти дошкільного віку, дорослі дітьми на 

руках або у візках тощо. 

В Україні, як і в більшості інших країн, розроблений ряд норма-

тивних документів, які формулюють основні вимоги до проектування 

безбар’єрного архітектурного середовища в будівлях і на відкритих 

територіях. 

В міському середовищі практично всі будівлі і споруди являють 

собою комплекс різноманітних перешкод щодо пересування МГН. 

Сходи, бордюри, тамбури, ліфти, ескалатори, двері, коридори та інші 

елементи інтер'єрів будівель та зовнішніх просторів є важкими пере-

понами для цих людей, тому є важливим створення безперешкодного 

пресування цих людей в навколишньому середовищі. Проблема забез-

печення гармонійного поєднання потреб маломобільних груп населен-

ня і організації руху транспорту постійно ускладнюється у зв'язку з 

бурхливим зростанням рівня автомобілізації населення і з не ураху-

ванням потреб цієї категорії осіб. 

Вулично-дорожня мережа – важлива ланка загальної транспорт-

ної системи країни, без якої неможливе функціонування жодної галузі 

народного господарства. Рівень розвитку та технічний стан мережі 

автомобільних доріг впливає на розвиток країни в цілому та її окремих 

регіонів, характеризує економічний стан країни та соціальне станови-

ще населення, визначає майбутнє країни та її життєздатність в умовах 

ринкових відносин, оскільки надійні транспортні мережі сприяють 

підвищенню ефективності використання усіх видів ресурсів, зменшен-

ню затрат часу на здійснення перевезень пасажирів та вантажів, а от-

же, підвищенню продуктивності праці. 

Підвищення кількості транспортних та індивідуальних видів тра-

нспорту потребує впровадженню на вулицях та дорогах надійних засо-

бів організації дорожнього руху, розробки нових схем дорожнього ру-

ху, нових методів розрахунку, аналізу й прогнозування дорожнього 
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руху, за допомогою яких можливо звести до мінімуму аварійність на 

дорозі та підвищити безпеку руху. 

Забезпечення безпеки дорожнього руху слід розглядати як важли-

ве соціально – економічне завдання. Дорожньо–транспортні пригоди 

завдають значних збитків країні, викликають серйозні ускладнення у 

роботі автомобільного транспорту, представляють загрозу для життя й 

здоров’я людей. 

Проблематика безбар'єрного простору включає питання доступ-

ності транспортної та вулично-дорожньої інфраструктури міст і сіл 

України. Доступність транспортної інфраструктури, що включає ін-

фраструктуру вулиць і доріг, служить фундаментом у формуванні без-

бар'єрного середовища і є головною складовою для повноцінного ве-

дення самостійного способу життя людьми з інвалідністю, що декла-

рує 19 стаття Конвенції з прав людей з інвалідністю ООН. 

Аналіз показав, що нажаль, на даний час в Україні не виконують-

ся комплексні заходи, програми, проекти по створенню умов доступ-

ності окремих вулиць, перехресть, парків або площ. Мало того, вияв-

ляються систематичні порушення в проведенні робіт з реконструкції 

вулиць, площ, перехресть, в яких повністю відсутні роботи зі ство-

рення елементів архітектурної доступності, об’єктів реконструкцій для 

людей з обмеженими фізичними можливостями. Яскравим прикладом 

даних порушень є підготовка інфраструктури доріг, вулиць і перех-

ресть до проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 в Украї-

ні. У ході побудови нових та реконструкції існуючих доріг, магістра-

лей, міських вулиць, перехресть приблизно 70% робіт проведено без 

дотримання необхідних норм, які забезпечують їх доступність для лю-

дей з інвалідністю чи обмеженими можливостями. Можна зауважити, 

що адміністрування і контроль над реконструкцією дорожніх і вулич-

них інфраструктур лежить у сфері відповідальності державних органів 

і підприємств, а саме транспортних департаментів та управлінь, авто-

дорів і комунальних дорожніх служб. 

 

ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА В СТРУКТУРІ 

МІСТА 
 

Ковальова К.І. 

Науковий керівник – Панкеєва А.М., ст. викладач 
 

Формування житлового середовища, що відповідає вимогам без-

пеки, комфортності, гуманності є однією з найважливіших стратегій 

розвитку суспільства. Житлове середовище – комплекс відкритих і 

закритих просторів, призначених для проживання людини, обладнаних 
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і оснащених відповідно до способом життя, соціальними і особистими 

інтересами користуються житлом. 

На кожному своєму рівні – від квартири до системи розселення – 

житлове середовище має певну структуру. Так, в масштабі поселення, 

житлового району або комплексу, вона являє собою сукупність елеме-

нтів природного ландшафту, житлових будинків, об'єктів культурно-

побутового призначення, транспортних і пішохідних шляхів, елементів 

благоустрою та озеленення тощо В даний час розрізняють наступні 

структурні рівні житлового середовища: житловий осередок – будинок 

– група будинків – квартал – район – місто. Сполучення цих елементів 

можуть бути самими різними, але кожен раз вони утворюють цілісну 

систему, в якій розгортається значна частина життєздатних процесів. 

Житлове середовище, що виникає в рамках такої системи, має органі-

зованим простором. З нього видалено виробництво та інші функції, 

невластиві сельбищним зонам. 

Залежно від розмірів і загальної планувальної структури міста 

сельбищна зона формується як один або кілька планувальних районів. 

Доцільно формування планувальних (міських) районів як комплексних 

промислово-виробничих і житлових утворень, що забезпечують збала-

нсованість чисельності проживаючого населення та місць прикладання 

праці. Розміри і структура планувальних районів залежить від величи-

ни і структури міста. Основна ланка в структурі –  житлові комплекси, 

що формуються на основі функціонального та просторового об'єднан-

ня груп житлових будинків з обслуговуванням та спільним викорис-

танням територій. В якості таких одиниць в даний час проектують мік-

рорайони і житлові райони. Ієрархія цих комплексів диктується зага-

льним принципом мінімізації витрат часу населенням при здійсненні 

різноманітних функцій на території житлової забудови і при відвіду-

ванні установ обслуговування. При цьому елементи повсякденного 

відвідування наближаються до будинку, формуючи першу структурну 

одиницю – мікрорайон, а елементи періодичного користування конце-

нтруються в більшій мірі, формуючи житловий район. 

Житлові райони, що складаються з мікрорайонів, об'єднаних сус-

пільним центром, формуються в межах сельбищної території середніх 

і великих міст і в межах планувальних районів великих і найбільших 

міст. Розміри і структура житлових районів залежить від величини 

міста і його планувальної організації, від поверховості забудови. Через 

територію житлового району і його центр проходить міський громад-

ський транспорт. В районі передбачається система пішохідних шляхів, 

що забезпечують зручний прохід населення до громадських центрів і 

зупинок громадського транспорту. 
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Мікрорайон – являє собою структурну одиницю селитьбу, пов'я-

зану з повсякденним обслуговуванням населення. Чисельність насе-

лення мікрорайонів складає 4-6 тис. жителів в малих містах, 6-12 у 

великих і середніх, до 20 тис. в великих і найбільших містах. У мікро-

районі розміщують дитячі установи і школи, суспільно-торговий 

центр. Мікрорайон являє собою єдиний ансамбль житлових і громад-

ських будівель, пов'язаних між собою архітектурно-планувальним рі-

шенням. 

Квартал – основна планувальна одиниця населених місць. Основ-

ним фактором від якого залежить планування кварталу є природні 

умови: рельєф ділянки, його розміри, конфігурація, наявність інших 

елементів ландшафту (водних просторів, лісових ділянок). Виділення 

найменшою структурно-планувальної одиниці полягає в організації 

первинного обслуговування населення в мінімальної близькості до 

житлових будинків. 

Житловий будинок – це індивідуально-визначене будівля, яка 

складається з кімнат, а також приміщень допоміжного використання, 

призначених для задоволення громадянами побутових та інших пот-

реб, пов'язаних з їх проживанням в такому будинку. Залежно від приз-

начення, поверховості, капітальності, а також від матеріалів конструк-

цій житлові будівлі підрозділяють на види і класи, кожен з яких має 

свою область застосування. 

Таким чином, сельбищна територія міста є його архітектурно-

просторової основою. Саме тут вирішуються головні функціональні і 

архітектурно-композиційні проблеми містобудування, проблеми орга-

нізації матеріального середовища для життя людини. Спільними прин-

ципами формування сельбищної території є забезпечення максималь-

них зручностей населенню в розміщенні його соціально-культурних і 

побутових потреб, а також організація функціональних процесів в жи-

тловому середовищі. 

 

БЛАГОУСТРІЙ ТА ПЛАНУВАННЯ ПАРКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Капацiй В.В. 

Науковий керівник – Панкеєва А.М., ст. викладач 
 

В останній період все більше часу і сил міської влади став займа-

ти благоустрій території парку. Це цілком зрозуміло, тому що погір-

шується екологія та все частіше вносить свої корективи. І в великих 

мегаполісах, так і в невеликих містах все гостріше відчувається неста-

ча в зелених насадженнях та в місцях, де городяни зможуть відпочити 

на свіжому повітрі в оточенні свіжого листя і природи. 
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Парк – об'єкт ландшафтної архітектури, крупний масив наса-

джень, що представляє територію, на якій елементи ландшафту, спо-

руди, організовані в певну об'ємно-просторову систему. Парки, упо-

рядковані і озеленені суспільні території, призначені для повсякденно-

го і періодичного масового відпочинку, представляють ефективну рек-

реаційну систему міста в цілому. 

Залежно від характеру і призначення вони діляться на парки ку-

льтури і відпочинку, районні, спортивні, дитячі, ботанічні, дендрологі-

чні, зоологічні, історичні, національні, меморіальні та інші. 

Благоустрій паркових територій - це основа нормального існування 

людини в умовах мегаполісу. Та й в невеликих містах останнім часом 

стало не зайвим подбати про території для відпочинку городян. Це 

дуже важлива складова для того, щоб місто було дійсно впорядковане. 

При затвердженні плану забудови, враховуються і місця для пар-

кових зон. Але через зростаючу чисельність населення і все більшої 

кількості машин, всі ці території з часом перетворюються в стоянки 

для автомобілів. Це дуже сумна тенденція призводить до того, що пар-

ки і сквери починають створювати в місцях колишніх звалищ. Це не-

припустимо, тому що довгий час в цих місцях грунт залишається за-

раженим, і замість того, щоб оздоровлюватися і дихати свіжим повіт-

рям, люди вдихають отруйні випаровування. 

Послуги благоустрою й озеленення території парку включає в се-

бе ряд заходів. На першому етапі це обов'язкове планування території. 

При створенні такого плану враховується розташування різних кому-

нікацій. Створюються ескізи і проекти, які детально показують усі 

тротуари, дитячі майданчики, зелені насадження, галявини. Так само 

позначаються всі під'їзди, доріжки. 

Крім усього іншого необхідно створити освітлення таких парко-

вих зон і створити розвинену мережу розважальних споруд, таких як, 

атракціони, виставкові павільйони, а також альтанки для відпочинку та 

багато іншого. 

Проект благоустрою території парку включає в себе не тільки ви-

садку кущів і дерев, а й облагородження території в цілому. Це вклю-

чає в себе очищення території від старих дерев і чагарників, спору-

дження зручних алей і місць відпочинку з лавочками. А також висадку 

газонів і повноцінне освітлення таких місць. Це необхідно, щоб парки 

залучали відвідувачів. 

Також проводяться роботи з озеленення, які включають в себе 

створення бульварів, скверів і різних паркових зон. Багато міст всерйоз 

взялися за такі заходи і залучають до озеленення ландшафтних дизай-

нерів і інших фахівців. 
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Висока швидкість ритму життя і велика кількість стресових ситу-

ацій робить існування жителів міст ускладненою. Багато хто потребує 

у спокійному проведенню часу в спокійній обстановці на території 

парку або скверу. Це може принести кілька годин релаксації і відклю-

чити нашу свідомість від стану постійного стресу.Це можна зробити в 

парку, сквері, на бульварі, які знаходяться неподалік від місця прожи-

вання. Збільшення і благоустрій таких паркових територій дозволить 

значно поліпшити екологію міста. 

 

ЗАБУДОВА МІСТА – ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МІСЬКОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Воронюк Є.В. 

Науковий керівник – Панкеєва А.М., ст. викладач 
 

Забудова міста – основний елемент міського розвитку. Від  того 

як забудована територія залежить міська мобільність і середовище, 

розвиток малих підприємств і вуличне життя, екологія, добросусідські 

відносини тощо.  

Одним із способів забудови міста є квартальна щільна забудова. 

Принцип квартальної забудови полягає в поділі житлових кварталів 

сіткою вулиць на невеликі сектори з внутрішніми дворами. 

Такий спосіб забудови формує комфортний громадський простір 

і соціальні зв'язки між мешканцями, запобігає утворенню "нічиїх" по-

кинутих територій між будинками, а отже благоустрій в кварталі підт-

римується на найвищому рівні. У кварталах утворюється багатофунк-

ціональний простір, адже важливі об'єкти інфраструктури зручно роз-

ташовані на перших поверхах житлових будинків. 

Такий вид забудови застосовується ще з давніх часів. У ХХ сто-

річчі на території колишнього СРСР був витіснений мікрорайонною 

забудовою, для якої характерне хаотичне розташування будинків на 

великій території. В останні роки піднімається питання щодо розвитку 

щільного типу. 

До переваг такої забудови можливо віднести: в якості громадсь-

ких просторів виступають фронтальні вулиці; перші поверхи розташо-

ваних уздовж вулиць будинків зручно обладнати під магазини і кафе; 

обслуговування транспортом і логістику легше організувати в прямій 

квартальної забудови; двори будинків виявляються приховані від ос-

новного міського руху і являють собою безпечне місце для прогулянок 

з дітьми і пасивного відпочинку. 

Тенденцією для сьогодення є те, що при будівництві нового рай-

ону, населення забезпечується не тільки житлом. 
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Раніше в тенденціях містобудування було прийнято умовний по-

діл на спальні і ділові райони. Перші призначалися виключно для жит-

тя, а другі – для роботи. 

Однак сучасна концепція відходить від подібного поділу через іс-

тотні недоліки. Наприклад, для більшості людей вранці доводиться 

залишати район, вирушаючи на роботу, а ввечері здійснювати зворот-

ний шлях. Це створює підвищене навантаження на дорожню мережу і 

стає причиною виникнення пробок, в яких містяни втрачають чимало 

свого часу. Крім того, це робить їх повсякденний дозвілля біднішим, 

змушуючи вечорами сидіти по домівках. Ще один недолік спальних 

районів в зниженні рівня безпеки, пов'язаного з невеликим потоком 

людей в денний і вечірній час. 

Ось чому сучасне містобудування приходить до вирішення роби-

ти забудову більш змішаної. При такій концепції неподалік від житло-

вих будинків або окремо стоячих кварталів розташовуються офісні або 

торгові громадські простори. Цим способом вдається скоротити потік 

маятникової міграції, коли вранці багато жителів району виїжджають 

на роботу, а ввечері повертаються назад. Крім того, відсутність необ-

хідності регулярно використовувати автомобіль сприятливо познача-

ється на екологічній обстановці в місті. 

Передбачається, що вся необхідна інфраструктура повинна роз-

ташовуватися не всередині, як це роблять в мікрорайонах, а зовні. Жи-

тловий квартал відділений від загального простору мережею досить 

вузьких вулиць. Всередині знаходиться дворовий простір, облаштова-

не для комфорту мешканців, а зовні – різні об'єкти інфраструктури. 

Наприклад, перші поверхи будівель нерідко займають громадські за-

клади на кшталт магазинів, ресторанів і т. п.  

В цілому квартальна забудова створює сприятливий клімат для 

розвитку комерційної інфраструктури, так як робить її більш передба-

чуваною для потенційних споживачів. Якщо торгова точка розташова-

на уздовж громадського тротуару, вище ймовірність, що її будуть ре-

гулярно відвідувати. У мікрорайонах вся інфраструктура знаходиться 

всередині, тому в якості потенційних покупців розглядати можна пе-

реважно місцевих жителів. 

Причинами невеликого розповсюдження такої забудови є: 

− не обізнаність потенційних покупців; 

− через велику кількість будинків стає дорожчі підключення до ко-

мунікацій та роботи з фасаду й покрівлі, а через це й збільшення 

вартості житла; 

− проблеми з паркувальними місцями, не всі готові платити за сто-

янку, через це скупчення автомобілів на вузьких вулицях. 
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Підводячи підсумок, щільна забудова квартального типу має де-

які недоліки, проте вже дуже давно пройшла перевірку часом, і саме 

такий вид забудови залишається більш перспективним для розвитку 

міст.  

 

ПЕРЕДУМОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКІВ ВІДПОЧИНКУ 

РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 
 

Конопкіна К.О., Чижова А.В. 

Науковий керівник –Черноносова Т.О., ст. викладач 
 

У зв’язку з інтенсивною «урбанізацією», зростанням чисельності 

населення, змінами в життєдіяльності людей, у великих містах збіль-

шується навантаження на загальнодоступні та упорядковані місця рек-

реації. З різних причин більшість міських територій відпочинку перес-

тали розвиватися: помінялися інтереси, спосіб життя і свідомість лю-

дей, і, як наслідок, існуючі парки стали не затребувані, низька якість 

догляду позначилася на їх санітарному стані, вони деградують, не від-

повідають сучасним вимогам до різноманітних видів відпочинку, ста-

ють соціально небезпечним місцем. 

Тому головною метою їх реконструкції є створення сучасного 

комфортного середовища, що зможе задовольнити сучасну людину в 

потребі різних видів відпочинку, ураховуючи вплив об’єктивних зов-

нішніх умов: інтенсивну урбанізацію, стійкість міської системи зеле-

них насаджень, зміну форм власності на землю, пріоритети економіч-

ного, соціального, культурного розвитку в сучасному суспільстві. 

Аналізуючи особливості проектування парків радянського періо-

ду було виявлено обов’язкова загальна специфіка та головні проблеми: 

– чіткий набір функцій, які в певних процентних співвідношеннях 

закладалися при проектуванні парку, без індивідуального функціона-

льного рішення кожного парку. Набір функціональних зон повторюва-

вся в усіх парках культури і відпочинку: тихий відпочинок, культурно-

освітня, розважальна, дитяча, спортивна, адміністративно-

господарська; 

– відсутність в парках необхідних функцій для сучасної людини; 

– переважно однаковий підхід до планувальної структури, що по-

лягає в класичній композиції, побудованої на системі головного входу, 

центральної алеї, з пересічними з нею другорядними зв’язками, наяв-

ність головного сполученого простору, такого як площа, фонтан або 

озеро; 
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– збереження жорсткої планувальної структури радянського часу, 

не дозволяє застосування планувальної гнучкості; 

– єдина мета формування і використання міських парків, яка по-

лягала в задоволенні матеріальних, ідеологічних та духовних потреб 

радянських людей; 

– низький рівень ландшафтного дизайну, декоративного та функ-

ціонального озеленення; 

– моральне старіння паркових об’єктів; 

– низький рівень санітарно-гігієнічного стану, низькі технологічні 

рішення середовища парків; 

– стихійне перефункціонування, що пов’язане з соціально-

економічними змінами в суспільстві. 

Передумови реконструкції парків можна розділити на чотири 

групи: містобудівні, екологічні, економічні та соціальні. 

Оскільки парки це основні містобудівні елементи в ландшафтно-

екологічному каркасі генерального плану, можливість їх рівномірного 

розташування в структурі міста розглядаються як містобудівні перед-

умови. 

Екологічні передумови реконструкції спрямовані на вирішення 

можливості використання територій під паркове будівництво та роз-

міщення парків на порушених, деградованих територіях, раціональне 

використання ресурсів при озелененні території дає можливість розг-

лядати великі озеленені масиви як систему оздоровлюючу екологічне 

середовище міста. 

Реконструкція садово-паркового комплексу необхідна для підви-

щення привабливості кожного парку, розвитку туристичного потенціа-

лу міста, що може забезпечити мотивацію для іноземних і вітчизняних 

інвесторів, що можна розглядати як економічні передумови реконс-

трукції парків радянського періоду. 

Зміни в суспільстві, в соціальному устрої і в особистісних якос-

тях людини можна розглядати як соціальні передумови реконструкції 

існуючих парків. 

Реконструкція території парка передбачає: перепланування існу-

ючої території з чітким виділенням різних функціональних зон відпо-

відно сучасним вимогам населення; підвищення рівня благоустрою 

територій з урізноманітненням можливості для розваг і відпочинку 

відвідувачів; удосконалення системи пішохідних зв’язків з повним 

оновленням дорожнього покриття, застосовуючи екологічно чисті ма-

теріали; улаштування екопарковок. 
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Основними напрямками реконструкції парків радянського періо-

ду можуть стати моделі, принципи та прийоми зарубіжних парків: 

проектування тематичних парків; використання принципу поєднання 

старого та нового; використання інноваційних технологій в проекту-

ванні; використання технологічних аспектів у підтримання стійкого 

паркового середовища; використання порушених (деградованих) місь-

ких територій для створення нових парків. 

 

БІЗНЕС-ПАРК, ЯК НОВИЙ ТИП МІСТОБУДІВНОЇ ОДИНИЦІ В 

МЕГАПОЛІСАХ 
 

Дубляк В.М. 

Науковий керівник – Черноносова Т.О., ст. викладач 
 

Інноваційна діяльність стає одним із важливіших системних фак-

торів соціального та економічного розвитку країни, забезпечення наці-

ональної безпеки держави. 

Безперервний розвиток ділової діяльності – призвів до форму-

вання нового типу містобудівної одиниці – ділового центру (комплек-

су). 

Сьогодні будівництво ділових комплексів в центрі великих міст і 

мегаполісів обертається проблемами, що важко вирішити. До таких 

проблем можна віднести – брак площі для передбачуваної забудови; 

дефіцит місць для паркування; перевантаженість навколишніх вулиць; 

дефіцит елементів благоустрою (майданчики різного призначення, 

зелені насадження тощо) і, як наслідок, дискомфортність перебування 

на цих територіях; складності з отриманням дозволів на будівництво і 

дорожнеча земельних ділянок, що неодмінно призведе до високої оре-

ндної плати. У зв’язку з цим виникає необхідність реновації та модер-

нізації цих територій, що не завжди може бути економічно та функціо-

нально обґрунтовано. Тому все більш популярним стає організація 

ділових центрів за межею міста або на його периферії. 

Одним із напрямків такої організації стає створення бізнес-парків 

на відокремлених територіях, які можуть виконувати різні функції, в 

тому числі стати громадськими та діловими центрами. 

Бізнес-парк – це новий тип ділового центру, один із форматів ко-

мерційної нерухомості, де будівлі, споруди та земельні ділянки вико-

ристовуються для різних видів комерційної діяльності з подальшим 

витяганням постійного прибутку або приросту капіталу, доходу від 

оренди, інвестиційного доходу. 

Головною метою бізнес-парку є створення сучасного простору 

для ведення бізнесу, при цьому вирішується питання інтеграції науки, 
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промисловості та освіти, створюють максимально комфортні умови 

праці. 

Перші бізнес-парки утворювалися в 50-х роках минулого сторіч-

чя в США. Одним з найбільш успішних бізнес-парків є «Парк націй», 

який сьогодні став громадським, діловим і житловим районом Лісабо-

на (Португалія). Іншим яскравим прикладом є Стокле-парк – діловий 

район поблизу аеропорту Хітроу (Лондон, Великобританія), де до 1984 

р. було розташовано міське звалище. Новий діловий район на околиці 

міста Манчестер (Великобританія) змінив статус міста, зробивши його 

міжнародним фінансовим центром. 

Аналізуючи існуючі моделі бізнес-парків, їх можна поділити за 

функціональною ознакою на: індустріальні, промислові, комплексні 

технологічні, технопарки, бізнес-технопарки, складські комплекси, 

логістичні центри, біомедичні парки, інноваційні, науково-дослідні та 

багато інших. Для найбільш ефективного використання території діля-

нку бізнес-парку умовно розділяють на функціональні зони, основни-

ми з яких є: зона офісів, торгово-розважальна, житлова зона, зона вхо-

ду, зона паркування, складська зона. Склад і розмір зон може варіюва-

тися в залежності від його основного призначення, його розташування 

в планувальній структурі міста та інших чинників. 

При будівництві бізнес-парків необхідно дотримуватися певних 

вимог до вибору території. Розташовувати їх бажано на великих ділян-

ках в периферійних районах міста або в приміській зоні, що забезпе-

чить можливість підключення або використання існуючих інженерних 

мереж, при цьому повинна бути забезпечена зручна транспортна дос-

тупність. Існуючі магістралі та забудовані території, що межують з 

ділянкою будівництва, не повинні обмежувати можливість подальшого 

його розвитку. Планування і забудова ділянки території бізнес-парку 

повинні відповідати її функціональному призначенню і загальній кон-

цепції, при цьому не бажано використовувати багатоповерхову забу-

дову, велика увага приділяється влаштуванню просторого паркінгу з 

достатньою кількістю машино-місць, створення інженерної та соціаль-

ної інфраструктури (кафе, ресторани, заклади громадського харчуван-

ня, відділення банків, аптеки, магазини, спортзали, салони краси, тура-

гентства, готелі, іноді – дитячий садок і школа поруч). Останнім часом 

спостерігається тенденція до створення багатофункціональних ком-

плексів, де є можливість працювати, вчитися і проводити дозвілля. 

Такі парки, як правило, включають в себе комплекс комерційної неру-

хомості, яка з урахуванням зручного транспортного обслуговування, 

може принести достатній прибуток інвестору, що разом зі збільшен-
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ням робочих місць і податкових надходжень може дати відчутний еко-

номічний ефект. 

Таким чином, правильно підібрана концепція бізнес-парку, може 

стати прикладом комплексного регулювання забудови, землекористу-

вання, розвитку транспортної інфраструктури, сучасна комплектація і 

грамотний персонал можуть забезпечити приплив і активізацію інвес-

тицій. 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ОБМЕЖЕННЯ ВИСОТНОСТІ ЗАБУДОВИ 

В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 
 

Верховод К.В. 

Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач 
 

У вітчизняних будівельних нормах віднедавна з’явились нові об-

меження. З 1 вересня 2019 року Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України заклало 

до державних нормативів поняття Блакитних, Зелених і Жовтих ліній. 

Актуальність проблеми полягає у тому, що Закони обмеження 

висоти у містах іноді стають предметом суперечок. Однією з причин 

може бути невиправдане зростання будівництва житла. З одного боку, 

збільшення пропозиції житла вигідне орендарям (оскільки завдяки 

йому ціни на квартири стають нижче, а вибір більше). З другого, дефі-

цит житла завжди на користь власникам нерухомості, що дозволяє їм 

підвищувати вартість житла. Через це обмеження висоти нерідко стає 

частиною класового конфлікту.  

Метою роботи була оцінка закордонного досвіду обмеження ви-

сотності забудови в населених пунктах. 

За приклад узято досвід європейських країн. Так, європейські 

«червоні лінії» - це існуючі планувальні межі територій загального 

користування, зони комунікацій, доріг тощо, а «блакитні» і «зелені» 

лінії відповідно визначають зелені зони, сквери, парки і зони відпочи-

нку, що не підлягають забудові.  

Утім було встановлено, що єдиного офіційно прийнятого закону, 

який би обмежував висоту будівель у Європі немає. 

Єдиних обмежень також не існує і в США, де різні міста можуть 

мати різні локальні обмеження щодо висоти. Вибірка обмежень по 

різним країнам світу наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 – Існуючі обмеження висоти будівель  
 

Країна, 
місто 

Принцип обмеження Особливості Винятки Результати 

Канада,  • Висота забудови Башта побу- Будинок - Немає націона-
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Монреаль обмежується міським 

Статутом 

дована в 1992 

році, за 

спеціальним 
проектом 

1000 de la 

Gauchetière 

tower, висота 
понад 200 м 

льних лімітів 

щодо висоти  

США, Орла-

ндо (штат 
Флорида) 

• Будівлі не вище 

140 м  

Через близь-

кість міста до 
аеропорту 

Перевищення 

дозволені в  
окремих 

зонах  

Складний силует 

забудови і про-
блеми з інсоляці-

єю 

США, Сан-

Хосе (Калі-
форнія) 

• Будівлі не вище 91 м Через близь-

кість міста до 
аеропорту 

Немає Рівномірний 

розподіл повер-
ховості будівель 

США, Ва-

шингтон 
(Колумбія) 

• Обмеження відпові-

дає ширині найближ-

чої вулиці плюс 6 м 

Заборонено 

будівництво 
будівель 

вищих Капі-

толію 

Найвища 

будівля -
Франклін-

Сквер 

Наявність типо-

вої забудови 
рівної поверхо-

вості  

США, Порт-
ленді (Оре-

гон) 

• Обмеження по висоті 

варіюються від 22 до 

140 м по всьому місту 

Обумовлено 
захистом 

краєвидів  

Fargo Center 
Wells , 546 

футів (166 м) 

Обмежили 
неконтрольоване 

зростання міста 

Греція, 

Афіни 
• Обмеження висоти 

до 12 поверхів 

• Будівництво заборо-

нено в зоні лісів і на 

заповідних територіях  

Щоб не 

перекривати 

вид на Пар-

фенон  

Афінська 

вежа — 

єдиний хма-

рочос Греції 

Широке застосу-

вання кварталь-

ної забудови 

Палестина, 

Йорданія 
• Обмеження висоти 

до 4 поверхів над 

рівнем землі 

З метою 

збереження 
архітектурної 

та міської 

спадщини 
міста 

Винятки 

лише за 
спеціальними 

дозволами  

Високі ціни на 

житло  

Німеччина, 

Мюнхен 
• Будівлі не вище 100 м Збереження 

історичної 

панорами 
міста 

Hochhaus 

Uptown 

München, 
146 м 

Кожне місто 

самостійно 

визначає гранич-
ну висоту  

Ірландія, 

Дублін 
• Будівлі не вище 45 

футів (13 м) 

Висота най-

більшого 
місцевого 

«хмарочосу» 

становить 
лише 67 м 

Висотки 

можна буду-
вати лише в 

окремих 

локаціях  

Широке застосу-

вання малопове-
рхової забудови 

В роботі було проаналізовано досвід визначення обмежень ви-

соти будівель за допомогою "блакитних ліній". З’ясовано, що вони 

призначені регулювати силует і висотність забудови та сприяти збере-

женню гармонійного вигляду міст. Було також встановлено, що біль-

шість обмежень необхідні з суто практичних міркувань. 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Wells_Fargo_Center_(Portland,_Oregon)
https://ru.qwe.wiki/wiki/Wells_Fargo_Center_(Portland,_Oregon)
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Дослідження цього питання дозволили визначити, що дієвість 

реального впровадження «Блакитних ліній» визначить тільки час, про-

те для проектувальників такі норми повинні стати дієвим засобом за-

побігання хаотичному розташуванню будівель різної поверховості і 

стилів. 

Висновки. Саме збереженням добре знайомого силуету кожного 

міста можна привернути увагу більшої кількості туристів, що надасть 

змогу підвищити надходження до бюджету і сприятиме подальшому 

розвитку міста. 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ 
 

Чижова А.В. 

Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач 
 

Дорожня розмітка (маркування) - маркування на покритті авто-

мобільних доріг, що служить для повідомлення певної інформації уча-

сникам дорожнього руху. Розмітка може використовуватися самостій-

но або поєднуватися з дорожніми знаками або світлофорами. 

Щоб відповідати високим вимогам, дорожня розмітка повинна 

забезпечувати показники видимості, зчеплення з колесом і довговічні-

стю. 

На даний час для розмітки вітчизняних доріг використовують фа-

рби, термопластики, стрічки-напівфабрикати, кольорові асфальто- і 

цементобетонні, кнопки, металеві та керамічні плити і т. п. Найбіль-

шого поширення набули фарби і термопластики, що пов'язано в основ-

ному з можливістю механізувати процеси розмітки. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що дорожня розмітка 

приходить в непридатність дуже швидко, особливо на дорогах з висо-

кою інтенсивністю руху. Вже через декілька місяців використання ці-

лісність розмітки порушується і вона перестає відповідати вимогам 

ДСТУ. Через це в нічний час істотно погіршується видимість, що в 

свою чергу, відповідно позначається на аварійності. 

Метою роботи було визначення можливостей і умов викорис-

тання в Україні новітніх матеріалів і способів нанесення дорожньої 

розмітки на основі аналізу закордонних технологій. 

Таблиця 1 – Існуючі матеріали нанесення дорожньої розмітки  

 

Країна, 

місто 

Матеріал 

або метод 
нанесення 

Особливості 

Примітки Наяв-
ність в 

Украї-

ні 
Переваги Недоліки 

Канада Світло Викорис- Забезпечує кра- Низька стій- Немає 



 58 

відбивна 

полімерна 

стрічка 

тання кера-

мічних час-

тинок 

ще зчеплення 

шин; 

Екологічність; 
Легке відновлен-

ня пошкоджених 

ділянок 

кість до вити-

рання 

США Фарба Нанесення у 

декілька 

шарів  
(мін. 5-6). 

Низка вартість; 

Не потребує 

дорого облад-
нання 

Потреба у 

повторному 

нанесенні; 
Часте перефа-

рбування; 

Підвищена 
ковзкість 

Є 

Німеччина Холодний 

пластик 

Можливе 

застигання 

матеріалу в 
бункері 

Краща види-

мість, ніж у фар-

би; 
Незначне вити-

рання 

Необхідність 

переобладнан-

ня спецмаши-
ни; 

Короткий 

термін засто-
сування 

Немає 

Нідерлан-

ди, 
Амстер-

дам 

Флуоресце-

нтні (світ-
лоакуму-

люючі) 

фарби 

Освітлення, 

протягом 10 
годин в 

темну пору 

доби 

Відмінна види-

мість в ночі; 
Не потребує 

переобладнання 

спецмашин 

Неможливість 

застосування в 
окремих регі-

онах; 

Експеримен-
тальна  

Немає 

Китай Термоплас-

тик 

Спецмашина 

для нагріву 
пластика. 

Висока швид-

кість висихання; 
Стійкість до 

витирання; 

Помірна витрата 
матеріалу; 

Гарна видимість 

у несприятливих 
умовах 

Підвищена 

ковзкість при 
наїзді на роз-

мітку; 

Низька еколо-
гічна безпека 

Немає 

Китай, 

Тайчжоу 

3д-розмітка, 

фарбами 

Найкраще 

підходить 

для позна-
чення пішо-

хідних пере-

ходів 
(«зебр») 

Завдяки 

об’ємному ефек-

ту (розмітка 
немов «піднята» 

над рівнем доро-

ги) водії виму-
шені скидати 

швидкість 

Часте перефа-

рбування; 

Підвищена 
ковзкість 

Немає 

Китай Плівка з 
алюмініє-

вим підсти-

льним 

шаром 

  Низька стій-
кість до вити-

рання 

Є 

 

В роботі було проаналізовано досвід різних країн, який охоплює 

значну різноманітність та індивідуальність наявних технологій. У всіх 
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країнах приділяється велика увага технологіям дорожньої розмітки але 

жодної універсальної або значно переважаючої технології в світі не-

має. Особлива увага надається світло відбивним і не слизьким матеріа-

лам. 

Слід також відзначити надзвичайну важливість екологічної скла-

дової матеріалів дорожньої розмітки. 

Висновки. В результаті аналізу слід констатувати, що нині в 

Україні застосовуються дешеві й застарілі матеріали. Найбільш доці-

льним для нашої країни можна вважати спосіб нанесення дорожньої 

розмітки холодним пластиком. На даний момент його можна вважати 

найефективнішим матеріалом, який завдяки своїй довговічності, пере-

вершує всі інші. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ ТА 

ДОРОЖНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Зав’ялова А.І. 

Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач 
 

Рух на вулицях в містах України з кожним днем стає все більш 

інтенсивним. Зростає рівень автомобілізації, а відповідно й автомобі-

льні потоки. Все важче стає здійснювати контроль за рухом транспор-

ту. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що недосконалість уп-

равління транспортними системами нерідко призводить до переванта-

ження проїжджої частини і аварійності на дорогах, а це, в свою чергу, 

тягне за собою соціальний, економічний і моральний збиток. В гіршо-

му випадку, воно зумовлює травматизм і навіть спричиняє летальні 

наслідки учасникам дорожньо-транспортного руху. 

Метою роботи було визначення доцільності використання в Ук-

раїні сучасних засобів інформації, регулювання і управління дорожнім 

рухом на основі досвіду ряду країн з розвиненим рівнем автомобіліза-

ції. 

В результаті роботи було встановлено, що істотно знизити рі-

вень аварійності та уникнути жертв можна за допомогою технічної 

модернізації систем управління і контролю за рухом автотранспорту. 

Аналіз існуючих засобів інформації дорожнього регулювання в 

деяких країнах світу наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 - Аналіз існуючих засобів інформації дорожнього регулювання в різних 

країнах світу. 

 

Країна Засіб інформації 

(дорожні знаки / 

світлофори) 

Принципи роботи і особливості Наявність 

в Україні 

Японія Автоматизована 
система управління 
світлофорами 

Система керує світлофорними цикла-
ми, розпізнає кількість автомобілів в 

черзі і, на основі інформації про обсяги 

трафіку, здійснює світлофорне регулю-

вання. У режимі реального часу про-

гнозується кількість транспортних 

засобів, які прибувають на перехрестя. 
Змінюються пріоритети напрямків і 

мінімізується час очікування зеленого 

сигналу світлофора 

Немає 

США • Світлофори для 

дальтоніків 

 

 

• Знак «STOP» 

 

 
 

 

• «Смуга для 

транспортних засобів, 

що виконують лівий 

поворот» 

• Розроблено вуличний світлофор із 

заборонним сигналом у формі трикут-

ника, і що дозволяє, зеленим - в формі 

квадрата. 

• Встановлення знаку «STOP» на 

нерегульованому перехресті з рівноз-

начними дорогами. Пріоритет має той, 

хто перший під'їхав до перехрестя. 

• Транспортні засоби рухаються по 

середній смузі назустріч один одному і 

роз'їжджаються на перехресті. Смугою 

користуються лише ті, хто має намір 

виконати лівий поворот. 

Немає  
 

 

 
 

Немає  

 
 

 

 
Є 

Південна 

Корея 

Віртуальна стіна 

замість світлофора 
• Має лазерну завісу, яку видно водіям, і 

яка червоним світлом забороняє рух 

автомобілів. Відповідно до сигналу 

світлофора, вона спочатку змінює колір 

на жовту, а потім зникає - в цей час рух 

можна продовжувати. 

• На поверхні переходу загоряється 

відповідно зелене, жовте і червоне 

коло. 

Немає  

 

 

 
 

 

Немає 

Англія Світлофор з примусо-

вим викликом 

Зміна сигналу світлофора на регульо-

ваних пішохідних переходах відбува-

ється тільки після натискання кнопки 
пішоходом. 

Є 
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Польща Знаки «Парковка для 

певних осіб» і «Пар-

ковка для машин, 
господарі яких знахо-

дяться в будівлі» 

Такими знаками дозволяється парку-

вання транспортних засобів тільки для 

певних категорій громадян. 

Немає 

Австрія • Візуалізація дорожніх 

знаків в салоні транс-

портного засобу 

 

 

 

 

• Знак «Проїзд тільки 

для автомобілів із 

зимовою екіпіров-

кою» 

• Дорожні знаки і сигнали світлофора 

виявляються системою автоматичного 

розпізнавання (відеокамерами) і відо-

бражаються на дисплеї і (або) проек-

туються на лобове скло автомобіля. 

Ефективно працюють в умовах обме-

женої видимості. 

• На місцях, позначених відповідними 

дорожніми знаками (гірських, засніже-

них та ін.), заборонено проїзд всім 

транспортним засобам, за винятком 

автомобілів із зимовою екіпіровкою. 

Немає 

Висновки: Використання сучасних засобів інформації, регу-

лювання та управління дорожнім рухом може позитивно вплинути на 

безпеку дорожнього руху. Саме таким чином можна істотно знизити 

аварійність і зробити місто більш зручним і безпечним для його жите-

лів, а зокрема, й для людей з обмеженими можливостями. 

 

АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАБЕРЕЖНИХ 
 

Пархоменко С.І. 

Науковий керівник – Чепурна С.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Прибережні території у містах XXI століття є останніми зонами, 

дизайн яких повинен вирішувати екологічні, економічні та соціальні 

проблеми і генерувати нові ідеї для міста.  

Останнім часом для зростання і розвитку сучасних міст важливу 

роль відіграє вода. Вода створює простір з відмінними умовами для 

відпочинку і прогулянок. Вона формує структуру міста, підвищує цін-

ність міських просторів. Особлива увага приділяється ревіталізації 

міських набережних і колишніх портів, а також підвищення якості їх 

архітектурно-просторової організації.  

Сталий розвиток прибережних територій відіграє важливу роль 

для міста в умовах екологічної кризи і підвищує його шанси в боротьбі 

за конкурентну перевагу між містами. На сьогоднішній день сучасні 
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підходи та принципи сталого розвитку міських набережних не в повній 

мірі вивчені.  

Досвід міст, які розташовані на берегах водойм, показує, що осо-

бливої актуальності набувають також питання дестабілізації екологіч-

ної обстановки, деградації озеленених територій, забруднення міських 

водойм. Все це призводить до погіршення якості життя городян. Необ-

хідний перегляд підходів до організації рекреаційних просторів набе-

режних, які, перш за все, повинні відповідати принципам стійкості і 

дбайливого збереження існуючої ландшафтної структури міста.  

Розвиток набережних нерозривно пов'язане з екологічною безпе-

кою міста. Прибережні території є частиною загальної екосистеми міс-

та. З одного боку, необхідно зберігати природну екосистему, з іншого - 

її поточний потенціал повинен бути посилений. Набережні, як прави-

ло, мають багату екосистему, яку слід зберігати і розвивати. Необхідно 

зміцнювати місцеве біорізноманіття за допомогою розведення типових 

для регіону тварин і виявлення локальних видів рослин, найбільш при-

датних для пожвавлення прибережної території і не вимагають особ-

ливого догляду. 

Для того, щоб захистити берега від розмиву течіями, впливу льо-

ду, вітру і хвиль необхідна організація берегоукріплювальних споруд. 

Залежно від варіанту передбачуваного використання набережної необ-

хідно застосування різних типів зміцнення берега. Для набережних у 

центральній частині міста гарним рішенням є використання вертика-

льних підпірних стінок і укосів.  

Якість функціональної організації міських набережних не в пов-

ній мірі відповідає сучасним вимогам: екологічної безпеки, комфорт-

ності, естетичної привабливості. В умовах активної урбанізації міст 

необхідно приділяти особливу увагу природним комплексам набереж-

них, їх скорочення призводить до необхідності створювати сучасні 

підходи і принципи для збереження і розвитку стійкої природного се-

редовища міста.  

 

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ КОТЕДЖНИХ СЕЛИЩ 
 

Йовченко М.С. 

Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент 
 

Останнім часом темі котеджних селищ приділяють все більше 

уваги. Це обумовлено стрімким зростанням заміського життя. бажан-

ням потенційних споживачів і мешканців таких містечок жити не в 
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метушливому, загазованому місті, а в затишній зоні в оточенні чистого 

повітря і тиші. На даний момент основну частину пропозиції ринку 

заміських котеджних селищ становлять селища елітного і бізнес-

плану. 

Комплексне розуміння створення котеджного містечка та про-

цесу його забудови не можливо без продуманого генерального плану 

забудови.  

У загальному вигляді генеральний план будівництва заміського 

організованого котеджного селища є ключовим документом, в якому 

відображені принципи та завдання будівництва та розвитку зазначеної 

заміській території. У ньому повинні вказуватися етапи прогнозування 

в розрахунку на тривалий період того, як дана місцевість буде ділитися 

на зони, як буде розвиватися інфраструктура і так далі.  

 За допомогою нього повинні бути вирішені питання комплекс-

ної оцінки природних, соціально-економічних, планувальних, інфра-

структурних та інших характеристик території. 

 У генплані дається прогноз змін містобудівної та екологічної 

ситуації та соціально-економічного розвитку з плином часу, прово-

диться зонування ділянок за функціональним призначенням, видами 

використання, зачіпаються проблеми охорони навколишнього середо-

вища. Планування котеджного містечка в ідеалі передбачає перебу-

вання тонкого балансу між навколишнім природою і тим, що можуть 

створити для своєї зручності люди.  

Сьогодні в Україну, як і в усьому світі, природні характеристики 

земельної ділянки є дуже важливим фактором залучення потенційних 

клієнтів, а також позитивно впливають на формування цін на нерухо-

мість.  

Тому девелопери і проектувальники в даний час роблять все ма-

ксимально можливе для підкреслення ландшафтних переваг місцевос-

ті.  

Уважний аналіз природного середовища та визначення умов за-

будови, специфіка ландшафту є точкою, від якої варто відштовхувати-

ся в проектуванні котеджного селища. Якщо на ділянці є така природ-

на пам'ятка, як наприклад, озеро, ліс або зміна рельєфу, то це можна 

зробити смисловим центром, навколо якого буде створена концепція 

та імідж селища.  

Прикладом такого містечка може послужити елітне котеджне 

містечко «Маєток. Перлина Італії», де на території в 18 га розташува-

лося 104 домоволодіння в єдиному архітектурному стилі.  

У деяких ситуаціях формують ландшафти споруджуваних се-

лищ. Так, непоказний ставок або канаву можна перетворити в мережу 
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декоративних каналів. У результаті такого перетворення можна отри-

мати селище в стилі прекрасної Венеції. Прикладами служать ряд ко-

теджних містечок Обухівського району з каскадом природних і штуч-

них водойм. Після усвідомлення того, що дала природа на дiлянку, 

повинен йти процес творчого пошуку. За результатами такого марке-

тингового аналізу створюється концепція забудови котеджного сели-

ща.  

Концепція створення селища дуже важлива. Вона дає перше уя-

влення про оптимальний розподіл території та розміщенні об'єктів на 

ділянках, дозволяє визначити баланс територій і прорахувати необхід-

ні ресурси, почати формування технічної документації та консультації 

з районним архітектором. 

 Поняття концепції генерального плану включає в себе основні 

планувальні, архітектурні та стилістичні ідеї майбутнього селища. На 

підставі даних моментів можна приймати більш конкретні проектні 

рішення. Таким чином, вже на початкових етапах можна спланувати 

всі основні параметри котеджів, їх інженерні характеристики.  

Таким чином планування це не просто поділ землі на ділянки, а 

створення образу і атмосфери майбутнього селища. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛІТНОГО ЖИТЛА. 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 
 

Бойко М.О. 

Науковий керівник – Апатенко Т.М., ст. викладач 

 

Поняття «елітне житло», його різновиди, вимоги є досить неод-

нозначними і суттєво відрізняються у Європі, Росії, Україні. Наша кра-

їна досі немає єдиних загальноприйнятих класифікації елітної нерухо-

мості і вимог до неї. Усі вищезгадані вітчизняні класифікації житла і 

вимоги не є офіційними, адже не затверджені на законодавчому рівні. 

Недосконалість законодавчої бази України не сприяє розвитку будів-

ництва нових елітних комплексів. Елітне житло орієнтоване на дуже 

багатих людей. Його купують політики, бізнесмени, зірки естради, 

спортсмени; родові аристократи та забезпеченні митці. Проведення 

наукового дослідження на прикладі елітного житла закордонних країн, 

є надзвичайно перспективним, тому саме цьому сегменту нерухомості 

експерти пророкують бурхливий розвиток у майбутньому, до того ж 

відсутність обмежень у капіталовкладенні під час проектування і буді-

вництва елітного житла розкриває широкі можливості для наукових 

пошуків. 
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Елітне житло, коли немає обмежень стосовно площі приміщень 

та проектування ведеться виходячи з матеріальних можливостей замо-

вника.  

Вимоги до елітного житла. Поняття «елітне житло» має досить 

неоднозначне визначення на світовій арені. Немає єдиного офіційного 

тлумачення цього терміну на міжнародному рівні, а отже і вимоги до 

елітного житла суттєво різняться у багатьох країнах. Єдине, що зали-

шається спільним для всіх вимог, це філософія житла, яка вказує на 

його статусність, відбірність, респектабельність, тобто елітарність. 

За європейськими канонами елітним вважається будинок з при-

будинковою територією, паркінгом та іншими додатковими нововве-

деннями. 

На сформованому західному ринку прийнята класифікація 

об’єктів нерухомості – за категоріями А, В, С 

Категорія А. Нерухомість, що використовується власниками, для 

ведення бізнесу. 

Категорія В. Нерухомість для інвестицій. Даними видами неру-

хомої власності володіють з метою отримання доходу від оренди чи 

вилучення прибутку на вкладений капітал. 

Категорія С. Надлишкова нерухомість – земля з будівлями чи ві-

льні ділянки більше не потрібні для ведення бізнесу сьогодні чи в май-

бутньому і тому оголошуються надлишковою нерухомістю. 

В Європі висунуто 12 загальноприйнятих вимог до елітної неру-

хомості: 

1) «замкнута» територія, охорона доступу, система відеоспосте-

реження за територією; 

2) автостоянка (два місця на кожну квартиру); 

3) спортзал, бажано басейн; 

4) просторі кімнати з високими стелями (близько 3 метрів); 

5) високі вимоги до оформлення інтер’єру; 

6) високошвидкісний інтернет, бажані Wi-Fi та супутникове те-

лебачення; 

7) дистанційне управління охоронною системою, системою опа-

лення, освітлення, водопостачання; 

8) площа квартири – від 250-300 м2 і більше; 

9) хороший стан прилеглої до будинку території (озеленення, 

тротуарна плитка, дитячий майданчик); 

10) престижне місце розташування; 

11) оптимальне об’єктно-планувальне рішення; 

12) розвинена інфраструктура тощо. 
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Елітна нерухомість британської столиці – найдорожча у світі – 

один квадратний метр елітного житла тут коштує 33,8 тисяч євро (для 

порівняння, у Нью-Йорку – 23,5 тисяч). Та навіть англійська нерухо-

мість екстра-класу об’єктивно далеко не вся правильно відноситься до 

своєї категорії – адже десятки нюансів грають найважливішу роль при 

виборі житла. 

Сегмент елітної нерухомості в Україні знаходиться на стадії роз-

витку. Споживачам пропонують купити елітне житло, але окремі екс-

перти упевнені, що такого в Україні майже не існує, а названі елітні 

комплекси належать до Бізнес-класу, відповідно до європейських і 

американських вимог. 

 

РОЗВИТОК «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ, АДАПТИВНОЇ 

АРХІТЕКТУРИ» ЯК ІНФОРМАЦІЙНО ВІДКРИТОЇ 

СТРУКТУРИ 
 

Андріїшена Є.П. 

Науковий керівник – Апатенко Т.М., ст. викладач 

 

Сучасній світ формується у вирії «озброєності» останніми техні-

чними розробками, так саме й архітектурне середовище, як невід’ємна 

частина цього світу має реагувати на новітні технологічні зміни. Архі-

тектура повинна бути інтерактивною, чутливою до взаємодії, та відпо-

відати бажанням й характеристикам кожної «нео-людини». Традиційна 

архітектура не може задовольнити потреби динамічного розвитку 

людства. Інтерактивність сама по собі є концепція, яка розкриває при-

роду та ступінь взаємодії об’єктів, що можуть виникати в різних галу-

зях: теорії інформатики, програмування, телекомунікацій, соціології, 

промислового дизайну та багатьох інших. Взагалі, інтерактивність є 

організаторським принципом системи, в якій мета досягається елемен-

тами обміну інформацією системи. 

У сьогоденні існують два сприйняття інтерактивної архітектури: 

звичайний і більш складний. Якщо все навкруги блискає, миркає та 

запроваджує сенсори – це не обов’язково інтерактивна архітектура, а 

лише інтерактивна оболонка або фасад. Безпосередньо інтерактивна 

архітектура створює зміну просторів, застосовує роботизовані екосис-

теми, матеріали, реагуючі на вимірювання оточуючого середовища 

тощо.  

У величезному водосховищі інтерактивне середовище можна ро-

зділити на дві основні галузі: віртуальну та кінетичну архітектуру. 

Віртуальність (з англійської, віртуальна реальність) з англійської. 

віртуальний - фактичний, з латинського. virtues – потенціал, уявний, 
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лат. realis – реальний, дійсний. Таким чином, визначення середньовіч-

ної логіки Дунаса Скотса найближче до сучасної концепції віртуально-

сті: протилежність природному фізичному просторі - нереальність, що 

містить інформацію, еквівалентну речі. Віртуальна архітектура вияв-

ляється трьома способами: параметричний дизайн, алгоритмічне побу-

дова форм та використання комп'ютерних програм у роботі будівель. 

У ряді європейських і американських університетів проводяться 

дослідження і здійснюються проекти «адаптивної» архітектури, «чуй-

них поверхонь», як в рамках традиційних загальноприйнятих програм 

підготовки магістрів «Цифрового мистецтва, технології та архітекту-

ри», наприклад, в університете Плімута (Великобританія), так і спеціа-

льні програми: П. Сільвер, В. Маклін і їх колеги ведуть групи «Адап-

тивна архітектура і конструювання», в яких вивчаються можливості 

інтелектуальної архітектури; в Барлетської архітектурній школі (Вели-

кобританія), в Делфтському Технологічному Університеті (Нідерлан-

ди), поряд з факультетом архітектури, існує курс підготовки магістрів 

«e-мотивована архітектура»; в Нью-Йоркському університеті «Пар-

сонс. Нова школа дизайну» - курс «Інтегрований дизайн, вивчення з 

місця дії» тощо, як експеримент з «чутливим» простором і «інтелекту-

альної оболонкою», яка взаємодіє між дизайнером і його проектом.  

На сьогоднішній день людство може викласти наступні моделі 

взаємодії та різноманітності архітектури як «відкритого історика». Ар-

хітектурні «адаптивні» системи можуть істотно створити – у віртуаль-

ному просторі та реальному світі. У віртуальному просторовому діало-

зі «об’єкт – людина» відбувається поточна мережа Інтернет – з віль-

ним доступом до будь-якої точки світу. Створення таких проектів у 

теперішні часи дозволяє активно використовувати потужне програмне 

забезпечення – від системних моделей космічних кораблів до голлі-

вудських спецефектів. У такому випадку, коли характер трансформації 

та можливості взаємодії обмежений, вони можуть створити неймовірні 

та фантастичні, наприклад, віртуальний музей Гугенхейма студії 

«Асимптом» та ембріонологічний будинок Грега Ліна. Фасади, пере-

творені на гігантських екранах, пов’язані з мережею вуличних веб-

камер і мережевих ресурсів, передають інформацію щодо дизайну, а 

саме дає відповідь на питання що надає дизайнер, або зображення в 

реальному часі, в Берліні на Потсдамській площі. Простір, сконстру-

йований Руарі Гліном, оздоблено множиною вбудованих датчиків та 

комп’ютерною методикою, сподіваючись на можливість реагувати на 

існуючі всередині нього і взаємодіючі з їхніми власниками. 

У дійсності «адаптивна» архітектура не існує без людей, які меш-

кають, навчаються, взаємодіють або перетворюють їх, й в результаті ці 
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простори не просто змінюють людину, які визначає свій власний шлях, 

вони обогащаються іми. Архітектура перетворюється в уявленні, роз-

мові, «живій іграшці», яка продовжується в процесі всього суттєвого 

архітектурного середовища. Наразі достатньо встановити розкриті вік-

на  й простор кімнати змішуються із вуличним середовищем, але пос-

тупово це буде розвиватися завдяки, наприклад, роботехніки. 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОГРАМИ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ   
 

Нечитайло Р. А. 

Науковий керівник – Кадикова І.М. канд. екон. наук, доцент 
 

В сучасних умовах розбудови державного устрою України є 

нагайна потреба у адаптації до зовнішніх змін [1]. Це серед іншого 

столується і сфери екології. Маються різні сценарії розвитку екологіч-

ного стану як планети в цілому, так і окремих держав зокрема. Сцена-

рний аналіз є дієвим інструментом підтримки прийняття управлінсь-

ких рішень [2]. Тож, у державному управлінні екологією слід його ак-

тивно використовувати. Розуміючи це, Україна задекларувала дотри-

мання принципів сталого розвитку.  

Ця  концепція «сталий розвиток» (Sustainable Development) 

була розроблена за результатами аналізу причин катастрофічної дегра-

дації оточуючого природного середовища та пошуку шляхів подолан-

ня загроз довкіллю та здоров’ю людини. Сталий розвиток визначається 

як форма взаємодії суспільства і природи, при якій забезпечується ви-

живання людства та збереження навколишнього середовища, тобто 

нинішні покоління забезпечують власні життєві потреби, не позбавля-

ючи наступні покоління можливості також задовольняти свої потре-

би.Водночас Україна все ширше використовує проектний підхід на 

державному на регіональному рівнях управління. Тож, ініціація, реалі-

зація та контроль [3, 4] екологічних проектів є обов’язковим елемен-

том програми сталого розвитку України за концепцією Sustainable 
Development. 
1. The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes 
[Text] / V. M. Babaiev, I. M.Kadykova, Yu.Yu. Husieva, I. V. Chumachenko // Науковий 
вісник Національного гірничого університету. – 2017. – Вип. №2 (158). – С. 134-140. 
2. Кадыкова И. Н., Триусова В. А. Использование сценарного анализа при управлении 
отечественными компаниями в современных условиях // Економіка та управління підп-
риємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2011. – № 3 (15). – С. 
27–42. 
3. Kadykova I.M., Chumachenko I.V. Managing stakeholder expectations to ensure the 
viability of the project informatization of the product. Management of Development of 
Complex Systems, 2014, no. 19, pp. 34-38. 
4. Зеленков А.В. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій у галузі 
управління землекористуванням / А.В. Зеленков, І.М. Кадикова // Землевпорядний віс-
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ник. – 2005. – №3. – С. 14-16. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ 

ОБЛАШТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ  ЗА 

ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ  
 

Новоченко Ю. О.  

Науковий керівник – Кадикова І.М. канд. екон. наук, доцент 
 

Life-Sustainable Building (сталий будинок), Energy-efficiency 

Building (енергоефективний будинок), Intelligent Building (інтелектуа-

льний будинок), Bioclimatic Architecture (біокліматична архітектура), 

Healthy Building (здоровий будинок) – це сучасні напрямки в архітек-

турі та інженерії будівель. 

Життєвий цикл проекту будівництва інтелектуального будин-

ку складається з 5 фаз: 

1. Розробка концепції проекту; 

2. Проектування систем управління інженерним обладнанням; 

3. Налагодження експлуатації системи; 

4. Супровід тестового періоду; 

5. Закриття проекту. 

Для стратегічного управління проектом має бути побудована 

інформаційна технологія [1], до якої інтегровані ІТ-рішення, що засто-

совуються на інших рівнях управління. На кожній з виділених фаз до-

цільно застосовувати відповідні ІТ-рішення [2] для автоматизації 

управлінської діяльності проектного менеджера. 

Окремо можна виділити інформаційні технології, які застосо-

вуються сьогодні у тій частині розробки проекту, що стосується земе-

льних питань [3, 4]. 
 

1. Бабаев В. Н. Информационные технологии в проектном менеджменте на стратегиче-
ском уровне / В. Н. Бабаев, И. Н. Кадыкова, С. А. Ларина // Междунар. научно-практ. 
конф. «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами 
и программами (ММП-2016)». Труды. – Х.: ХНУРЭ. – 2016. – С. 10-11. 
2. The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes 
[Text] / V. M. Babaiev, I. M.Kadykova, Yu.Yu. Husieva, I. V. Chumachenko // Науковий 
вісник Національного гірничого університету. – 2017. – Вип. №2 (158). – С. 134-140. 
3. Зеленков А. В. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій у галузі 
управління землекористуванням / А.В. Зеленков, І.М. Кадикова // Землевпорядний віс-
ник. – 2005. – №3. – С. 14-16. 
4. Кадикова І. М. Інструментальні засоби виконання землеоціночних проектів із 
застосуванням методу капіталізації земельної ренти / І. М. Кадикова, К. В. Міроєвська // 
Вісник ДДМА. – 2013. – 2 (31). – С. 153–156. 
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УПРАВЛІННЯ ОЧІКУВАННЯМИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 
 

Хусаін Каіс Незар 

Науковий керівник – Кадикова І.М. канд. екон. наук, доцент 
 

Застосовані методи визначення очікувань зацікавлених сторін 

і відповідно їх коригування здатні обумовити успіх чи поразку в реалі-

зації проекту [1]. Стейкхолдери діляться на внутрішніх та зовнішніх. 

Перші легше піддаються коригуванню очікувань, другі – складніше, бо 

переважно стосовно них мову можна вести про адаптацію до факторів 

зовнішнього середовища [2].  

Проте, розглядаючи це питання у розрізі управління соціаль-

ними проектами, варто відмітити роль інституту довіри [3] в управлін-

ня комунікаціями зі стейкхолдерами, що для соціальних проектів  має 

надзвичайне значення. 

Прийнято розділяти соціальні проектів за ознакою масштабно-

сті впливу їх продуктів на суспільство [4]: 

- проекти соціально-прикладні (мають на меті вирішення ло-

кальної (часто індивідуальної) проблеми соціальної спрямованості); 

- проекти соціально-формуючі (мають на меті вирішення гло-

бальної соціальної проблеми (на рівні країни) через формування / змі-

на громадської думки, в чому і полягає інновація). 

Найважливішим є управління очікуваннями стейкхолдерів соціально-

формуючих проектів. 
 

1. Кадикова, І. М., Ларіна, С. О., Чумаченко, І. В. Метод визначення очікувань зацікав-

лених сторін і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів. Сучас-
ний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2019. № 1. С. 51-58.  

2. Babaiev, V. M., Kadykova, I. M., Husieva, Yu. Yu., Chumachenko, I. V. The method of 

adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes. Scientific 
Bulletin of National Mining University, 2017, no. 2, pp. 134-140. 

3. Kadykova, I.M., Chumachenko, I.V. Managing stakeholder expectations to ensure the 
viability of the project informatization of the product. Management of Development of 

Complex Systems, 2014, no. 19, pp. 34-38. 

4. Кадыкова, И. Н.,  Чумаченко, И. В. Роль института доверия в управлении комму-
никациями социальных проектов. Вестник НТУ "ХПИ". Серия: Стратегическое управ-

ление, управление портфелями, программами и проектами. 2015.  № 2.  С. 51-56. 

 

ІТ-ПРОЕКТИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ 

ЕКОНОМІК  
 

Суровий А. А.  

Науковий керівник – Кадикова І.М. канд. екон. наук, доцент 
 

Україна бере участь у процесах інтеграції економік та глобалі-
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зації, що має прояв у різних сферах [1] економічного устрою, і в сфері 

ІТ зокрема. Це стосується ія ІТ-індустрії, так і того, що глобалізована 

електронна комерція надає можливість продавати товари або послуги 

через геополітичні кордони з країни, де розташована компанія – як 

правило, визначається як місце її заснування. Продукти або послуги 

продаються на нерезидентні ринки через онлайн-продаж та маркетинг 

(рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 -  Сумарний обсяг роздрібної електронної комерції в усьому світі з 2014 по 

2019 рр. з прогнозом на 2020-2021 рр. 

 

Такий розвиток потребує застосування відповідних моделей та 

методів до управління проектами та програмами [2], абаптованих до 

зміни зовнішніх факторів. 
 

1. Шевченко О. О. Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-

методологічний аспект / О. О. Шевченко,         І. М. Кадикова // Галицький економічний 
вісник. – 2010. – №3 (28). – С. 5-9.  

2. The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes 

[Text] / V. M. Babaiev, I. M.Kadykova, Yu.Yu. Husieva, I. V. Chumachenko // Науковий 
вісник Національного гірничого університету. – 2017. – Вип. №2 (158). – С. 134-140 

 

ІТ-ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 
 

Агагюлова Лала 

Науковий керівник – Кадикова І.М. канд. екон. наук, доцент 
 

Сьогодні реалізується низка великомасштабних реформ еко-

номічного устрою України, що зумовлено зокрема участю держави в 

процесах інтеграції і глобалізації [1]. До їх реалізації здебільшого за-

стосовується проектний підхід [2]. Тож, не останнє місце займає мони-
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торинг реалізації державних програм на місцях. Ефективність реаліза-

ції відповідних проектів і програм доцільно визначати, використовую-

чи сучасний інструментарій аналітичними відділами профільних 

служб і відомств. У якості прикладу продемонструємо можливості та 

результати застосування інструменту "3D Maps" для тривимірної візу-

алізації даних в середовищі Microsoft Excel при проведенні моніторин-

гу реалізації програми запровадження інклюзивної освіти в м. Харкові. 

Рис. 1 та 2 демонструють результати аналізу впровадження ін-

клюзивної освіти в школах м. Харкова за даними Департаменту освіти 

Харківської міської ради, які дозволяють зробити позитивні висновки 

про реалізацію програми, а саме: 1) за 2019 рік значно збільшились 

кількісні показники реалізації програми в м. Харкові; 2) в кожному з 

адміністративних районів міста створені інклюзивні класи для навчан-

ня дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в загальноосвітніх 

школах; 3) створено мережу інклюзивних шкіл з рівномірним їх роз-

поділом на мапі міста; 4)  у 2018 році тільки в 10% шкіл реалізується 

програма, а в 2019 році – 24%; 5) кількість дітей з  ООП,  які здобува-

ють  освіту в інклюзії, становить 3,84% (96 з 2500 дітей з інвалідністю 

в м. Харкові) у 2018 році проти 7,24% у 2019 році;  

 

 
Рисунок 1 -  Результати програми впровадження інклюзивної освіти в школах 

м. Харкова (станом на 01.01.2019 р.) [3] 
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Рисунок 2 -  Результати програми впровадження інклюзивної освіти в школах 

м. Харкова (станом на 01.01.2020 р.) [3] 

 

6) водночас візуалізація дозволяє зробити висновок, що всередині ад-

міністративних районів простежується явна нестача інклюзивних шкіл 

в кроковій доступності від місця проживання дітей з ООП.  

Останній з наведених висновків став можливим виключно  завдяки 

використанню такої опції інструменту "3D Maps" [4] як «відображення 

нульових значень», застосованої до переліку всіх закладів середньої 

освіти м. Харкова.  Відповідно, завдяки порівнянню кількості нульо-

вих та ненульових значень на побудованих 3D-картах,   можна конста-

тувати все ще низький рівень реалізації програми впровадження ін-

клюзивної освіти в місті. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ 

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Жданова Т.В. 

Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Сучасні медичні заклади працюють в щільному конкурентно-

му середовищі, що змушує їх постійно вдосконалюватися та шукати 

шляхи оптимального управління організацією та її проектною діяльні-

стю. 

Медичні проекти істотно відрізняються від промислових або 

інформаційних, тому для визначення типів і видів медичних проектів 

необхідно вводити специфічні додаткові ознаки. Так, автор класифіка-

ції [1] звертає увагу на те, що будь-яка система, реалізує діяльність в 

двох принципово різних напрямках. З одного боку, це діяльність, пов'-

язана з функціонуванням, з іншого – діяльність, пов'язана з розвитком.  

Саме тому медичні проекти доцільно розділити на два типи: 

одні, пов'язані з розвитком медичного обслуговування, інші – пов'язані 

з лікувальною функціональною діяльністю. 

Особливістю проектів в галузі охорони здоров’я є також вели-

ка кількість зацікавлених сторін, які можна умовно розділити на виро-

бників і споживачів медичних послуг. 

До виробників відносяться фірми-продуценти спеціалізовано-

го обладнання, фармацевтичні компанії і т.д. Крім того, в цю групу 

учасників проекту входять медичні установи (лікарні, поліклінічні від-

ділення, санаторії, аптеки, практикуючі фахівці). 

До споживачів послуг охорони здоров’я відносяться пацієнти і 

спонсори (фізичні або юридичні особи (органи державної влади та мі-

сцевого самоврядування, роботодавці, страхові каси, фонди)) [2]. 

Для забезпечення ефективного функціонування закладів охорони здо-

ров’я, особливо в умовах дефіцитного фінансування, доцільним є  роз-

роблення механізму формування портфелів проектів на основі визна-

чення їх пріоритетності з урахуванням як типу проекту, так і вимог 

зацікавлених сторін. 
 

1. Masaud S. Criterion of the project portfolio forming for small enterprise of unproductive 
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охранении. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2011.  №(1 (5)) С.62-
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ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ ВИМОГ ПРОЕКТІВ 

ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Яковенко О.М.  

Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Сучасні медичні заклади за змістом процесів управління мож-

на вважати проектно-орієнтованими організаціями. Якщо сукупність 

процесів об’єднати разом, то вони матимуть ознаки проекту. Отже 

можна стверджувати, що медичні заклади здійснюють свою діяльність 

через проекти, а саме через медичні проекти. 

В роботі  [1] до зацікавлених сторін медичного проекту вклю-

чено такі категорії: замовники, спонсори, виконавці, персонал; профе-

сійні спілки; акціонери та інвестори; партнери і постачальники; гро-

мадськість; конкуренти; державні та контролюючі органи; споживачі 

медичних послуг; менеджери та вище керівництво; професійні асоціа-

ції; засоби масової інформації; неурядові організації; та інші.  

Для забезпечення якості проектів необхідно враховувати та 

проводити моніторинг виконання вимог відповідних стейкхолдерів [2]. 

У той же час особливості саме медичних проектів вимагають відсте-

жувати не грошовий обсяг виконаних вимог, як у роботі [2], а цінність, 

яку отримують зацікавлені сторони при виконанні проекту [3]. Теоре-

тичною базою для такого підходу (у визначенні цінності) може бути, 

наприклад, стандарт P2M. 

Отже, більш загальний підхід до моніторингу виконання ви-

мог зацікавлених сторін проекту передбачатиме відстеження виконан-

ня не переліку вимог, а досягнення певної цінності для кожного 

стейкхолдера і проекту в цілому. 
 

1. Гайдаєнко О.В. Стейкхолдери медичних проектів / О.В. Гайдаєнко, К.В. Кошкін // 

Управління проектами та розвиток виробництва. – 2016. –  № 2. – С. 12-18 
2. Martynenko O. The method of mastered requirements for project monitoring / O. 

Martynenko, Yu. Husieva I. Chumachenko // Innovative technologies and scientific solutions 

for industries. – 2017. – №. 1. – P. 57-63. 
3. Гусєва Ю.Ю. Програмні засоби моніторингу цінності як інструмент адаптації до змін 

у вимогах стейкхолдерів проектів / Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Радіоелектроніка, 

інформатика, управління. – 2019. – №4. – С. 121-135. 

 

УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
  

Пруднікова Т.Ю. 

Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Проекти будівництва та реконструкції об’єктів сфери охорони 
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здоров’я мають відповідати специфічним вимогам з боку нормативної 

документації та широкого кола стейкхолдерів. До будівель медичних 

організацій пред’являються високі вимоги як до соціальних об’єктів, а 

по своїй складності вони близькі до виробничих об’єктів. Тому при їх 

зведенні виникає необхідність створення системи управління такими 

вимогами (СУВ). Серед існуючих методів та підходів до управління 

зацікавленими сторонами проектів та їх вимогами [1] для вирішення 

такої задачі доцільно обрати розробки, які отримали назву 

Requirements Management або Requirements Engineering. 

Так, визначення вимог було дано спочатку для розробки про-

грамного забезпечення: документована умова, яка повинна бути вико-

наною для вирішення проблем користувача. У більш широкому плані 

вимогою називають формалізоване уявлення очікуваної характеристи-

ки проектованого об’єкта. При цьому СУВ – система підтримки і ав-

томатизації процесів роботи з вимогами на протязі життєвого циклу 

будівельного об'єкта. Для будівель зі складним медичним обладнан-

ням, великою кількістю вимог доцільна розробка СУВ на різних ета-

пах життєвого циклу [2]. Створення СУВ, зокрема, надасть змогу здій-

снювати моніторинг виконання вимог [3].  

Отже, система ідентифікацій та моніторингу реалізації вимог 

дозволить підвищити якість виконання робіт, прискорити процес здачі 

об’єкта в експлуатацію та забезпечити безпеку об’єкта. 
 

1. Гусєва Ю. Ю. Динамічний аналіз методів та інструментальних засобів управління 
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Управління розвитком складних систем. – 2018 - №35, С. 27-36. 
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3. Гусєва Ю.Ю. Інструментальні засоби реалізації моніторингу вимог у проекті в MS 

Project / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Управління розвитком склад-

них систем: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2017. – № 31. – С. 26-31. 

 

LEAN ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ЗАКЛАДАХ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Канцедал Л.В. 

Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Lean production або бережливе виробництво – це концепція 

менеджменту, яка заснована на неухильному прагненні до усунення 

всіх видів втрат, безперервному вдосконаленні бізнес-процесів і по-

ліпшенні організації та умов праці.  

Аналіз існуючих досліджень показує, що перспективність ви-

користання окремих підходів lean production при наданні медичної 
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допомоги вже обґрунтовано закордонними дослідниками, наприклад за 

такими напрямами: командні методи роботи, вирівнювання наванта-

ження, контрольні карти та ін. [1];  підвищення ефективності та якості 

медичної допомоги [2]. Отже, принципи організації праці та управлін-

ня lean production знайшли своє застосування в медицині, незважаючи 

на істотні відмінності між промисловим виробництвом та наданням 

медичної допомоги. 

Відомо, що в основі концепції бережливого виробництва ле-

жить ідея, відповідно до якої будь-які дії необхідно розглядати з точки 

зору клієнта: створює ця дія цінність для клієнта чи ні. Однак, згідно з 

результатом аналізу, в медичних установах відсоток часу в потоці, що 

створює цінність, навряд чи досягає 20%. Пілотні дослідження показа-

ли, що ідеологія персоналізованої медицини, за якій пацієнт отримує 

допомогу «в потрібний момент та в потрібному місці» ще далека від 

практичної реалізації, а ефективність медичної допомоги є низькою. За 

експертними оцінками, приблизно 50% часу у медичного персоналу не 

використовується прямо на пацієнта [3]. 

Таким чином, впровадження lean підходу до оптимізації біз-

нес-процесів закладів охорони здоров’я є перспективним напрямком 

досліджень.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТНІХ 

ПРОЕКТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

Мороз К.Й. 

Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

За проектним підходом якість проекту визначається ступенем 

задоволення вимог його зацікавлених сторін. При цьому освітні проек-

ти закладів вищої освіти, по-перше, відрізняються широким колом 

стейкхолдерів, по-друге, реалізація таких проектів супроводжується 

процесом трансформації їх зацікавлених сторін – ключові стейкхолде-

ри можуть змінювати свій статус впродовж проекту, наприклад, може 

спостерігатися траєкторія «абітурієнт-студент-випускник» і т. і.   

У той же час відносини, які складаються між стейкхолдерами 

та ресурси, якими вони володіють, визначаються національними, соці-
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альними та економічними особливостями, тому навіть існуючі розроб-

ки вимагають адаптації до умов України. 

Отже, розробка механізмів врахування інтересів стейкхолдерів 

при реалізації освітніх проектів є найважливішим чинником забезпе-

чення якості таких проектів та, як наслідок, вищої освіти. 

На підставі аналізу наукових публікацій було визначено такі основні 

групи/множини стейкхолдерів [1, 2]:  

− безпосередні клієнти: студенти; слухачі; 

− співробітники закладів вищої освіти: професорсько-

викладацький склад; керівництво; інші співробітники; 

− суспільство: громадянське суспільство в цілому; випускники 

ЗВО; неприбуткові організації; професійні спільноти; установи дошкі-

льної, середньої та професійно-технічної освіти; науково-дослідні ор-

ганізації; заклади вищої освіти (національні та закордонні); 

− бізнес-спільнота: роботодавці; комерційні організації як спо-

живачі неосвітніх послуг (науково-технічні розробки, консалтингові 

послуги); 

− держава: державні та місцеві органи влади; Міністерство осві-

ти і його департаменти; експертні та науково-методичні комісії з окре-

мих напрямів і спеціальностей. 

Кожна група зацікавлених сторін має свої вимоги та інтереси, які 

необхідно враховувати та відстежувати. Зараз, у відповідності до За-

конів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про акре-

дитацію освітніх програм, Стандартів та рекомендацій щодо забезпе-

чення якості в Європейському просторі вищої освіти, у багатьох уні-

верситетах створюються відповідні положення щодо роботи зі 

стейкхолдерами. 

Так, у Харківському національному університеті міського госпо-

дарства імені О. М. Бекетова розроблено Положення про моніторинг 

стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності. Зокрема, пе-

редбачено отримання та аналіз інформації від: 

− здобувачів вищої освіти; 

− роботодавців; 

− випускників; 

− науково-педагогічних працівників; 

− представників органів місцевого самоврядування; 

− абітурієнтів, батьків студентів і абітурієнтів, інших зацікавле-

них осіб. 

Аналіз отриманої в результаті опитувань інформації надає змогу 

ідентифікувати вимоги певних стейкхолдерів, що, в свою чергу, дозво-

лить здійснювати моніторинг виконання таких вимог.  
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ОНБОРДІНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ 

КОМАНДИ ІТ ПРОЕКТУ  
 

Конохова А.Д. 

Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

В сучасних умовах розвитку кадрового ринку в ІТ інструменти 

традиційної адаптації персоналу стають менш ефективними, менш 

впливовими на сучасне покоління працівників. 

Перший період роботи в компанії для нового співробітника зазвичай 

пов'язаний зі стресом, масою нової інформації, людей і процесів. Лю-

дині потрібно не просто зайнятися розробкою нового для нього проек-

ту, але і звикнути до іншої компанії, клієнта і команди з їх власними 

традиціями, особливостями і взаємовідносинами. 

Опитування, проведене в роботі [1] (рис. 1-2) свідчить про на-

явність певної проблеми: більшість опитуваних свідчить, що в їх ком-

паніях не налагоджені процеси адаптації нових співробітників. У той 

же час більш ніж 80% респондентів хотіли б пройти адаптацію за нала-

годженим процесом з відповідним чек-листом. 

 

 
Рисунок 1 – Результати відповіді на питання «Як у вашій компанії займаються адаптаці-

єю нових співробітників?» 
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Рисунок 2 – Результати відповіді на питання «Ситуація – ви прийшли в нову компанію. 

Ви б хотіли пройти адаптацію з чек-листом або без нього?» 

 

Отже, багато компаній, які стурбовані процесами пошуку і ут-

римання розробників, у той же час не готові витрачати ресурси на ефе-

ктивний процес онбордінга в компанії. 

Тим не менш, існують певні фактори, які свідчать про ефекти-

вність онбордінгу в ІТ проектах [2]: 

- витрати компанії, якщо співробітник звільняється в період 

випробувального терміну становлять від 1 до 3 місячних заробітних 

плат; 

- за відсутності ефективного процесу онбордінга в компанії 

зростає навантаження на менеджера і команду;  

- нові співробітники починають цікавитися пропозиціями ро-

боти вже через 6 місяців роботи в компанії. Український IT ринок пра-

ці дуже конкурентний. Практично кожен розробник отримує по кілька 

пропозицій про роботу щодня; 

- ефективний процес онбордінга дозволяє швидше вийти на 

максимальний робочий темп.  

Проведений аналіз [3] дає змогу зрозуміти важливість онбор-

дінгу як для нового співробітника, так і для компанії в цілому. Зокре-

ма, цей процес допомагає зменшити плинність кадрів та зробити з но-

вого співробітника ефективного виконавця. 

При цьому варто зазначити, що досягти цього результату мо-

жуть лише ті організації та підприємства, які не лише запроваджують 

нові методики з відбору персоналу та утриманню співробітників, а 

правильно вибудовують систему онбордінгу.  

Таким чином, формування механізму використання інструментів 

онбордінгу для адаптації команди ІТ проектів є актуальним завданням. 
 

1. Адаптационный чек-лист как инструмент мягкого введения в должность. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа:  https://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/487386/ 

2. Зачем строить эффективный онбординг в IT компании? [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  https://www.itcp-ua.com/post/onboarding-tips 
3. Онбордінг як процес адаптації персоналу сучасного покоління. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу:   http://adjutor.com.ua/uk/news/onbording-yak-proces-adaptaciyi-personalu-

suchasno/ 

https://www.itcp-ua.com/post/onboarding-tips
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КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ ЗАХИСТУ 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
 

Шахін А.М. 

Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Підготовка до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії, її захист, оформлення атестаційної справи та експертиза 

МОН є етапами обмеженого у часі проекту. На цей час процедура за-

хисту доктора філософії регулюється Порядком проведення експери-

менту з присудження ступеня доктора філософії (постанова Уряду від 

06 березня 2019 року № 167). Зазначений Порядок регулює питання 

присудження ступеня доктора філософії разовими спеціалізованими 

вченими радами закладів вищої освіти та наукових установ. Сам екс-

перимент триватиме до 31 грудня 2020 року. Іншим часовим обмежен-

ням для проекту є строки захисту, вказані в індивідуальних навчальних 

планах аспірантів. Таким чином, для усіх основних зацікавлених осіб 

проекту, зокрема, здобувача, спеціалізованої ради, відповідного уніве-

рситету, важливим є дотримання часових обмежень для певних етапів 

проекту. Для автоматизації календарного планування було створено 

комп’ютерну модель проекту «Захист PhD» в середовищі MS Project 

(діаграму Ганта представлено на рис. 1). Шаблон проекту створено у 

відповідності до наказу «Про введення в дію рішення Вченої ради Уні-

верситету від 10 травня 2019 року щодо проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». 

 

 
Рисунок 1 – Діаграма Ганта проекту «Захист PhD» 

 

Використання запропонованого шаблону проекту сприятиме 

більш ґрунтовному календарному плануванню процедури захисту ди-

сертації на здобуття ступеня доктора філософії. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ 

ПРОЕКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІТАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
 

Захарченко А. Ю. 
Науковий керівник – Мущинська  Н.Ю., канд. екон. наук, доцент 
 

Для вирішення поставленої задачі за основу була взята 

кoнтeкcтнa діаграма мoдeлi управління командою проекту.  

Модель існуючого стану організації - AS IS дозволяє 

систематизуватипроцеси, які протікають в даний момент. На основі 

цього виявляються вузькі місця в організації і взаємодії бізнес-

процесів, визначається необхідність тих чи інших змін в існуючій 

структурі. 

Пoцec упpaвлiння пepcoнaлoм був дeкoмпoзoвaний нa 

нacтупнi функцioнaльнi блоки, які представлені у вигляді дeкoмпoзицiї 

кoнтeкcтнoї дiaгpaми пpoцecу упpaвлiння командою проекту  на pиc. 1. 
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Рисунок 1 – Дeкoмпoзицiя контекстної діаграми пpoцecу упpaвлiння командою проекту 

AS IS 

 

 Модель TO BE створюється на основі AS IS, з усуненням 

недоліків в існуючій організації бізнес-процесів, а також з їх удоско-

наленням та оптимізацією шляхом усунення виявлених на основі ана-

лізу AS IS вузьких місць. 

 У процесі розробки проекту на основі аналізу створеної 

вище AS IS моделі процесів проблемної області була запропонована 

нова удосконалена TO BE модель, контекстна діаграма якої наводиться 

на рис. 2. 
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Управління командою проекту
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Рисунок 2 – Кoнтeкcтнa діаграма мoдeлi упpaвлiння кoмaндoю(TO BE) 

 

 На рис. 3 представлена дeкoмпoзицiя контекстної діагра-

ми моделі управління кoмaндoю проекту TO BE. 
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Pиcунoк 3 – Дeкoмпoзицiякoнтeкcтнoїдiaгpaмипpoцecу упpaвлiння командою проекту  

TO BE 

 

Таким чином ми отримали удосконалену модель управління 

командою проекту, яку можна практично застосовувати в малих та 

середніх організаціях. 
  

1. AS-IS модель. [Електронний ресурс] — Режим доступу:https://piter-

soft.ru/knowledge/glossary/process/as-is-model.html 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
 

Забегайло О.С.  

Науковий керівник – Косенко Н.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Сучасний розвиток охорони здоров'я висуває зростаючі 

вимоги до організації управління цією галуззю, кваліфікації 

працюючих в ній керівників. Одним з інструментів, що 

застосовуються для розвитку і підвищення якості управління на 

сьогодні – це управління проектами. 

Проектний менеджмент швидко стає таким підходом, який 

обирають більшість компаній різних галузей як найбільш вподобаний з 

усіх існуючих практик та стандартів управління для досягнення 

стратегічних цілей. 

За даними Міжнародної асоціації Управління проектами 

(IPMA) використання проектного підходу дозволяє заощадити близько 

20-30% часу і близько 15-20% коштів, що витрачаються на здійснення 

проектів і програм [1]. 

Впровадження проектного управління в державних органах, 

зокрема в медичній та фармацевтичній галузях, завжди стикається з 

труднощами: багатозадачність і високе завантаження керівників, 

лінійна вертикальна організаційна структура, неналагоджені 

комунікації між співробітниками різних підрозділів. Проектний підхід 

– це командна робота, злагодженість команди, гнучкість організації – 

ось якості сучасної організації. 

Для впровадження проектного управління в медичних 

організаціях потрібно спиратися на ефективні управлінські технології, 

які існують в світі і в Україні, наприклад, Agile, Lean, Project 

Management, необхідно вибрати потрібну технологію і застосовувати 

те, що буде корисно, у своїй організації. 

При впровадженні проектного підходу організації охорони 

здоров'я отримує такі вигоди, як скорочення термінів, контроль 

витрачання бюджету, підвищення якості проектів. Також, 

підвищується рівень компетентності персоналу та організації в цілому. 
 

1. Українська асоціація управління проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://upma.kiev.ua 
2. Коляда О.П. Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента 

функциональной деятельности высшего учебного заведения / О.П. Коляда // Управління 

проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 
2008. – № 3(27). – С. 81-87. 

 

http://upma.kiev.ua/
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РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕДИЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ 
 

Сумець С.В., Середенко В.Г. 

Науковий керівник – Косенко Н.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Одним з основних питань, що обговорюються в якості шляхів 

розвитку охорони здоров'я в світі, є активізація використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток інформаційних 

систем.  

З точки зору підвищення ефективності роботи медичної 

організації можна виділити наступні групи процесів: 

- оптимізація матеріальних витрат; 

- оптимізація часу роботи і кількості медичного персоналу. 

Процесний підхід розглядає медичну діяльність як заданий 

ланцюжок дій (або процесів). Підсумком такої діяльності має стати 

досягнення певного клініко-економічного результату. Ухвалення 

процесного підходу передбачає використання нових підходів в системі 

менеджменту, коли в основу закладено процес надання послуги 

споживачеві [1]. 

Процесний менеджмент надає медичним установам явні 

переваги: по-перше, ‒ це можливість використання корпоративних 

правил і чітко прописаних процесів, що включено в автоматизовані 

інформаційно-аналітичні медичні системи; по-друге, ‒ це перспективи 

впровадження таких процесно-орієнтованих методологій 

вдосконалення, як реінжиніринг бізнес-процесів (BPR), безперервне 

поліпшення (CI) і загальне управління якістю (TQM). 

Побудова будь-якої інформаційної системи включає в себе 

моделювання процесів тієї сфери, для якої вона розробляється, а вибір 

методів і ресурсів безпосередньо залежить від обраного способу 

розробки медичної інформаційної системи. 

Всі процеси, що розглядаються під час розробки та створення 

інформаційних систем, повинні бути прозорі. Вони повинні бути 

взаємопов'язані з усіма етапами розробки і адекватно відображатися на 

всіх етапах. Моделювання всіх бізнес-процесів повинно бути простим і 

зрозумілим як лікарям, так і програмістам розробникам. 

Ключовим моментом для отримання користі від впровадження 

інформаційних систем в медичних установах є цілепокладання, 

грамотне планування і професійне управління процесом впровадження 

та розвитку з обов'язковим залученням до нього керівників і 

авторитетних лікарів медичної організації.  
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Впроваджена медична інформаційна система лікарні повинна 

забезпечувати виконання таких функцій [2]: 

- автоматизацію документообігу при веденні адміністративно-

господарської діяльності (матеріальний і кадровий облік, бухгалтерія, 

управління закупівлями, діловодство та ін.) 

- персоніфікований облік медичної допомоги, ведення 

розкладу лікарів, запис пацієнтів, управління аптечної діяльністю, 

підтримка діяльності діагностичних і процедурних відділень тощо. 

- збір і агрегацію первинних даних, проведення економічного і 

предметного аналізу, підготовка звітності та медичної статистики. 

Необхідно, щоб медична інформаційна система яка 

впроваджується включала в себе підсистеми, що розраховані на різних 

фахівців: починаючи від лікарів і закінчуючи економічним відділом.  

Така система дозволить, крім «лікарських» функцій, вести 

облік кількості прийнятих пацієнтів, витратних матеріалів та ін. Це 

дозволить посилити контроль над діяльністю лікарів, зменшить час на 

збір та обробку звітних даних. 

Використання медичних інформаційних систем дозволяє 

істотно раціоналізувати затрати часу та інших ресурсів для тих 

медичних установ, які прагнуть до вдосконалення існуючих бізнес-

процесів. Детальний підхід до аналізу цих процесів дозволяє виявити 

бізнес-процеси, що підлягають автоматизації, яка дозволяє 

організувати єдиний інформаційний простір медичного закладу. 
 

1. Горачук В. В. Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я. 

Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2012. – 213 с. 
2. Лепейко Т. І., Котлик А. В. Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчально-практичний 

посібник у схемах і таблицях. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 80 с. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ IT-СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

РОБОТИ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ 
 

Коваль К.В., Пилипенко В.О., Дмитренко Т.М.  

Науковий керівник – Косенко Н.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Згідно до результатів досліджень які проведено в Європі та 

СНД, успішність впровадження будь-яких систем автоматизації на 30-

40% залежить від компетентності команди інтеграторів та їх знань (на 

основі реальних кейсів, бенчмарков і «кращих практик») у відповідній 

предметній області. 

Успіх від впровадження будь якої IT-системи, в тому числі і 

спеціалізованої, яка має широкі можливості (велика кількість різних 

опцій управління), в першу чергу, залежить від знань, команди 

проекту. Таким чином, в рамках кожного бізнес-проекту дуже важливо 
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уважно підходити до формування проектної команди і створенню 

позитивної і продуктивної системи взаємодії з управлінською 

командою клієнта. 

У сучасних підходах в основі організаційної моделі взаємодії 

професійних менеджерів знаходиться офіс управління проектами 

(ОУП). Автоматизація ОУП за допомогою проектно-орієнтованих 

комп'ютерних технологій дає незаперечні і вимірні позитивні 

результати для розвитку системи управління проектами (СУП), але 

відсутність комплексних технологій і стандартів на проекти 

впровадження СУП переводить такі проекти в зону підвищеного 

ризику [1]. 

Проект автоматизації ОУП в будь-якій компанії необхідно 

починати з заходів з організаційного консультування, який включає: 

оцінку процесів управління проектами компанії, аналіз оптимальності 

організаційно-управлінської структури, оцінки рівня зрілості компанії 

та персоналу, аналіз стратегії розвитку бізнесу і інших чинників. Такий 

аналіз дає вихідні дані для проведення проекту автоматизації. 

Наявність формальної поетапної технології реалізації проекту 

впровадження систематизує підхід до проведення проектів 

впровадження інформаційних систем. 
 

1. Джеральд И. Кендалл, Стивен К. Роллинз. Современные методы управления 
портфелями проектов и офис управления проектами: Пер. с англ. – М. ЗАО «ПМСОФТ», 

2005. – 20 с 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
 

Пилипенко В.О., Дмитренко Т.М.  

Науковий керівник – Косенко Н.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Проектний підхід до управління вже довів свою ефективність 

на практиці і застосовується провідними світовими компаніями як в 

Україні, так і за кордоном. 

Однією з основних труднощів проектного підходу є 

управління різними  проектами, які пов'язані між собою ресурсами 

‒ фінансовими, матеріальними, інформаційними, людськими. 

Ключовим елементом зв'язку між стратегічним рівнем управління і 

рівнем управління конкретними проектами є портфелі проектів і 

програми. 

Менеджер проекту контролює великою кількістю функцій, 

такими як відповідальність за успішну здачу проекту в експлуатацію, 

дотримання кошторису проекту, виконання календарних планів, 
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раціональне завантаження ресурсів, що використовуються та інше. Всі 

ці дії дуже складно реалізувати без комп'ютерної підтримки. 

Зараз на ринку інформаційних систем існує велика кількість 

продуктів яка забезпечує підтримку в управлінні проектами, однак 

кожна з цих систем призначена для виконання конкретних, 

спеціалізованих функцій. При управлінні проектами використання 

такої кількості розрізнених систем може стати справжньою проблемою 

[1].  

Для створення єдиного інформаційного простору, що 

забезпечує спільну роботу всіх учасників проектної діяльності, 

використовують інформаційні системи управління проектами ‒ це 

«хмарні» технології, так звані проектні портали.  

Проектний портал представляє комплекс інформаційних, 

програмних, а також технічних засобів. Основними функціями цих 

порталів є: надання загального середовища зберігання та обміну 

файлами; календарне планування; контроль виконання завдань; 

управління ризиками та проблемами проекту; зберігання даних про 

учасників проектів; надання аналітичної звітності і т.д.  

Всі ці функції спрямовані на підвищення ефективності та 

підтримку процесів управління проектами. 
 

1. Stang D.B. Gartner PPM Maturity Model. Proceedings Gartner, Inc., Selection, Project & 
Portfolio Management: Strategies for Vendor, 2012. 

 

МОДЕЛІ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ 
 

Соколова Н.К. 

Науковий керівник – Давідіч Н.В., канд. техн. наук 
 

Підвищення якості пасажирських перевезень у системі місько-

го пасажирського транспорту – одне з найважливіших напрямків, пос-

тавлених перед потребами суспільства у галузі транспорту. Існуючі 

методи оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту 

не повністю враховували суб’єктивну оцінку пасажирами умов обслу-

говування. Для оцінки значущості для пасажирів критеріїв якості ро-

боти міського пасажирського транспорту було проведено натурне об-

стеження у ході якого від пасажирів вимагалось вказати критерії, які 

вони використовують при оцінці якості міського пасажирського тран-

спорту, та оцінити їх за значущістю. Для врахування ступеня значущо-

сті для пасажирів визначених показників використовувалися їх суми 

рангів. Було зроблено припущення, що максимальне значення коефіці-

єнта якості повинно дорівнювати одиниці.  
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В наслідок цього, було розроблено комплексні показники яко-

сті в проектах міського пасажирського транспорту для маршрутної та 

мережної поїздок. Вони базуються на суб’єктивній оцінці пасажирів та 

включають одиничні показники якості: витрати часу на здійснення 

пішохідного складника пересування, очікування та на поїздку, динамі-

чний коефіцієнт використання місткості та додатково кількість пере-

садок для мережної поїздки. 

Для планування якості проектів міського пасажирського тран-

спорту виникає необхідність в визначенні фактичних значень показни-

ків якості. Це можливо здійснити з використанням моделей зміни цих 

показників. На першому етапі дослідження було проведено заходи з 

розробки моделі зміни складової часу поїздки – часу руху у 

транспортному засобі на перегоні маршруту. Для отримання вихідної 

інформації параметрів проведено натурні обстеження. З використан-

ням даних обстеження було розроблено модель зміни часу руху паса-

жирів в транспортному засобі на перегоні маршруту. Було встановле-

но, що змінювання одиничного показника якості - часу руху транспор-

тних засобів на перегоні маршруту з достатньою точністю описується 

нелінійним регресійним рівнянням, у якому змінними є параметри тра-

си маршруту, транспортних засобів та пасажиропотоків. 

Результати статистичних розрахунків дозволили зробити ви-

сновок про допустимість використання моделі для оцінки якості прое-

ктів. 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ЯКОСТІ В ПРОЕКТАХ 

МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
 

Ушкань В.О. 

Науковий керівник – Давідіч Н.В., канд. техн. наук 
 

Управління якістю в сучасних проектах здійснюється на всіх 

стадіях і охоплює всі сторони проекту. У процесі реалізації проекту 

часто виникають ситуації, коли необхідно приймати управлінські рі-

шення стосовно подальшого розвитку проекту, зокрема щодо пошуку 

та вибору оптимального варіанта або внесення змін у проект, продов-

ження проекту без змін, зупинки або припинення проекту. Прийняття 

таких рішень здійснюють на підставі аналізу основних показників яко-

сті проекту, але вони не завжди є достатньо обґрунтованими і формалі-

зованими внаслідок використання не в повній мірі інформаційних тех-

нологій. 

Підвищення якості пасажирських перевезень є одним з найва-

жливіших завдань, поставлених перед суспільством у галузі транспор-

ту. Науковці визначають, що організація перевезень пасажирів повин-
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на забезпечувати раціональне використання рухомого складу, повну 

безпеку й високу культуру обслуговування пасажирів з найменшими 

витратами. Однак, раніш розроблені методи оцінки якості в проектах 

міського пасажирського транспорту не повністю враховували 

суб’єктивну оцінку пасажирами умов обслуговування. 

Проведені дослідження ставили за мету розробку комплексного показ-

ника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського 

пасажирського транспорту з урахуванням суб’єктивної оцінки пасажи-

рами якості обслуговування. Дослідження значущості для пасажирів 

критеріїв оцінки якості роботи міського пасажирського транспорту 

дозволили виявити, що при здійсненні поїздки пасажирами для трудо-

вих пересувань в першу чергу важливий час руху, другим є час очіку-

вання транспортного засобу, третій – безпека руху, четвертий – кіль-

кість пересадок, п’ятий – час підходу до зупинки. Для культурно-

побутових пересувань найважливішим показником є час поїздки, на 

другому місці наповнення салону транспортного засобу, третім за зна-

чущістю є безпека руху, четвертим – час очікування транспортного 

засобу, п’ятим – кількість пересадок.  

Такі фактори, як інформаційне забезпечення поїздки, констру-

ктивні особливості транспортного засобу та система збору оплати за 

проїзд виявилися найменш значущими і фактично не впливають на 

оцінку пасажирами якості роботи міського пасажирського транспорту. 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА СТВОРЕННЯ 

БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ 
 

Костоянц І.Г., Бокатов Д.О., Ткаченко Ю.С. 

Науковий керівник – Хворост М.В., доктор техн. наук, професор 
 

Закон України «Про охорон праці» є основним законодавчим ак-

том, що регулює правовідносини між роботодавцем та працівником у 

сфері охорони праці. Закон визначає повну відповідальність роботода-

вця за створення належних, безпечних і здорових умов праці, а також 

права працівників на безпеку як при прийомі на роботу, так і у процесі 

трудової діяльності. 

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожно-

му структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-

правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства 

щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи 

управління охороною праці, а саме: 

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які за-

безпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує 
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інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання 

покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; 

- розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує 

комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підви-

щення існуючого рівня охорони праці; 

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів від-

повідно до обставин, що змінюються; 

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, 

засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, 

позитивний досвід з охорони праці тощо; 

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого 

обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випа-

дків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, 

визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; 

- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних 

досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого облад-

нання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нор-

мативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що ви-

значаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до ус-

унення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; 

- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охо-

рони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила 

виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у 

виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих міс-

цях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забез-

печує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та акта-

ми підприємства з охорони праці; 

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних 

процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуван-

ням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колекти-

вного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до ви-

мог з охорони праці; 

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробіт-

ництво з працівниками у галузі охорони праці; 

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за 

необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі вини-

кнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. 

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення 

зазначених вимог. 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 

ПРАЦІ – ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧИМ 

РИЗИКАМ 
 

Воронцов С.В., Струкова Ю.А., Шульга А.І. 

Науковий керівник – Данова К.В., канд. техн. наук 
 

У 2018 р. в Україні схвалено Концепцію реформування систе-

ми управління охороною праці в Україні, яка визначає принципи, ос-

новні напрями та завдання побудови системи організації безпеки та 

гігієни праці в Україні на основі ризикоорієнтованого підходу для за-

безпечення впровадження стандартів Європейського Союзу. Концеп-

цію спрямовано на реалізацію положень Національної стратегії у сфері 

прав людини, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, а також низки інших законодавчих актів. 

Актуальність прийняття Концепції обумовлена тим, що діюча си-

стема управління охороною праці на всіх рівнях сформована за прин-

ципом “коригувальних дій” (реактивним принципом), тобто реагуван-

ня на небезпечні випадки та ситуації, а не за принципом “запобіжних 

дій” (проактивним), тобто профілактики небезпечних випадків та си-

туацій, що унеможливлює визначення пріоритетності профілактичних 

заходів з безпеки та гігієни праці на кожному з етапів діяльності підп-

риємства. 

Запровадження національної системи запобігання виробничим 

ризикам, заснованої на принципах усунення небезпек, оцінюванні, ко-

нтролі ризиків та управлінні ними, є головним механізмом, що засто-

совується багатьма країнами світу для ефективного і дієвого заохочен-

ня до створення безпечних і здорових умов праці як на державному, 

регіональному, галузевому і місцевому рівні, так і на рівні окремого 

підприємства і робочого місця. 

Реалізація Концепції забезпечить розроблення механізму форму-

вання та функціонування дієвої системи запобігання виробничим ри-

зикам і заохочення до створення безпечних і здорових умов праці, яка 

ґрунтується на принципах усунення небезпек, оцінювання, контролю 

та управління ризиками, що сприятиме: 

- підвищенню рівня захисту життя та здоров’я працівників; 

- зниженню рівня та зменшенню частоти виробничого травмати-

зму, аварій та професійних захворювань; 

- формуванню культури безпеки та гігієни праці; 

- підвищенню ефективності діяльності інспекції праці; 
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- запровадженню ефективної системи реєстрації нещасних випад-

ків на виробництві та професійних захворювань, повідомленню про 

такі факти та проведенню відповідних розслідувань; 

- підвищенню відповідальності роботодавців за створення належ-

них умов праці та безпечного виробничого середовища; 

- спрощенню законодавства щодо безпеки та гігієни праці та зме-

ншенню адміністративного і регуляторного навантаження на робото-

давця; 

- запровадженню механізму покращення умов безпеки та гігієни 

праці для працівників і відповідних економічних стимулів; 

- посиленню чесної конкуренції, розширенню доступу українсь-

ких підприємств до міжнародного ринку та підвищенню їх конкурен-

тоспроможності на такому ринку; 

- покращенню інвестиційного клімату в Україні; 

- поступовій імплементації норм Європейського Союзу в націо-

нальне законодавство. 

 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Підкопай Б.Н., Перехода К.О., Тарас В.А. 

Науковий керівник – Абракітов В. Е., канд. техн. наук, доцент 
 

На сьогоднішній день, враховуючи епідемію невідомого вірусу в 

Китаї та його небезпеку для світу, особливо гостро постає проблема-

тика біологічних чинників виробничого середовища. Знання особливо-

стей даних чинників та способів їх ідентифікації, а також способів їх 

усунення дає можливість фахівцям з охорони праці попередити та мі-

німізувати ризики виникнення масових випадків захворювань праців-

ників на ввірених підприємствах, що в свою чергу не дасть підґрунтя 

для ще більшого розповсюдження різного роду епідемій.  

До біологічних чинників виробничого середовища належить су-

купність біологічних об’єктів, здатних чинити на працівника шкідливу 

дію, пов’язану з його виробничою діяльністю. 

Ураховуючи механізм і специфіку впливу на працівників, біоло-

гічні фактори виробничого середовища поділяють на дві групи: 

1) природна група — збудники інфекційних захворювань та інва-

зії людей, тварин, птахів, природні відходи тваринного світу, продукти 

розвитку рослин, зокрема продукти цвітіння тощо; 

2) виробнича або індустріальна група, до якої входять: фактори 

промислово-тваринницьких комплексів, виробництво засобів біологіч-

ного захисту рослин, антибіотиків, білково-вітамінних концентратів, 
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стимуляторів росту, сироваток, фізіологічно активних пpeпapaтів, ви-

робництва і переробки сільськогосподарської продукції. 

Біологічні агенти здатні спричиняти три основні види впливу на 

організм людини: інфікування, сенсибілізацію та інтоксикацію. 

Інфікування організму людини можливе при потраплянні у нього 

бактерій і вірусів, грибів та їх спор. Зазнають ризику зараження збуд-

никами зоонозів працівники сільського господарства, робітники 

м’ясокомбінатів, птахофабрик, підприємств з переробки харчових 

продуктів і промислової сировини тваринного і рослинного походжен-

ня. Окремо виділяють професійні хвороби, спричинені мікозами. Мі-

кози найчастіше виникають при порушенні у працівників обмінних 

процесів, при імунодепресії, тривалій дії антибіотиків. 

Алергенна дія притаманна органічним речовинам рослинного і 

тваринного походження, деяким видам бактерій і грибів, продуктам 

життєдіяльності кліщів та інших комах. Антигенні комплекси біологі-

чних об’єктів зумовлюють розвиток у людини різних за перебігом па-

тогенних процесів. Найчастіше у людини до них виникає гіперчутли-

вістъ негайного або уповільненого типу. Гіперчутливість негайного 

типу виникає у перші хвилини або години після первинного або по-

вторного контакту при значній кількості біологічного агенту і перебі-

гає у вигляді лихоманки. 

Постійна дія малих кількостей біологічного агента викликає гіпе-

рчутливістъ уповільненої дії. До важких проявів алергії у працюючих 

із біологічними об’єктами належать в першу чергу алергійні альвеолі-

ти, збудниками яких є термофільні актиноміцети, гриби, найпростіші 

(амеби, інфузорії тощо), грамнегативні бактерії, а також протеїни, глі-

ко-, ліпопротеїни, полісахариди, ферменти рослинного і тварииного 

походження. 

Токсична дія біологічних чинників виробничого середонища на 

організм працівників зумовлена здатністю бактерій і грибів виділяти 

токсини. Грамнегативні бактерії виділяютъ ендотоксини, а гриби — 

мікотоксини. У виробничих умовах біологічні чинники часто діють не 

ізольовано, а у різноманітних комбінаціях із фізичними і хімічними 

чинниками. 

Існує низка класифікацій біологічних чинників, що грунтуються 

на різних критеріях, які відображають окремі властивості тієї чи іншої 

групи препаратів. 

Гігієнічна класифікація грунтуєтъся на критеріях небезпечності 

за ГДК препаратів, мікробіологічна класифікація — на властивостях 

мікроорганізмів спричиняти сенсибілізацію або інфекційне захворю-

вання. Ці класифікації не враховують наявність специфічних ефектів, 
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які створюють біоагенти, — гепатотоксикоз, захворювання крові, гене-

тичні наслідки дії деяких мікотоксинів. 

Гігієнічну оцінку умов праці за наявності в повітрі робочої зони 

одночасно двох або більше шкідливих чинників біологічного похо-

дження (мікроорганізми - продуценти, препарати, що містять живі клі-

тини та спори мікроорганізмів, білкові препарати) або за наявності 

ризику професійного контакту з патогенними мікроорганізмами здійс-

нюють за найвищим класом та ступенем шкідливості. 

Біологічний фактор у загальній оцінці умов праці за ступенем 

шкідливості або небезпечності незалежно від кількості шкідливих 

чинників біологічного походження враховується як один самостійний 

фактор. Лабораторні та інструментальні дослідження шкідливих виро-

бничих факторів проводяться в процесі роботи у характерних вироб-

ничих умовах, справних і ефективно діючих засобах колективного й 

індивідуального захисту та відповідно до державних стандартів та ме-

тодичних вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров’я Ук-

раїни. 

 

ВИРАХУВАННЯ ШВИДКОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКУ 

ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННІ БОРОШНА ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ  ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 
 

Слєпухова К. Г.,  Пефтієв Д. О., Хлудєєв О. С. 

Науковий керівник – Абракітов В. Е., канд. техн. наук, доцент 
 

На перший погляд, швидкість звукової хвилі та безпека на підп-

риємствах  хлібопекарської галузі – поняття майже несумісні. Який 

зв'язок між цими двома майже зовсім різними між собою категоріями? 

Про безпеку в хлібопекарській галузі знають майже всі – борошно 

в силосах та трубопроводах підприємств галузі має яскраво виражену 

властивість до вибуху. Вибухи та пожежі борошновміщуюших сумі-

шей хлібопекарських підприємств, на жаль, мають місце, це можна 

підтвердити багатьма випадками і т. п. Але від чого вони відбувають-

ся? 

Для відповіді на це питання слід дослідити особливості технології 

транспортування та зберігання борошна. 

Борошно з автоборошновоза гнучким шлангом під дією стиснено-

го  повітря,  що  виробляється  компресором  борошновоза,  подається  

до відповідного силосу на короткострокове зберігання.  Далі  під  дією  

стисненого  повітря  борошно направляється до відповідного силосу. 

При вході в силос тиск аерозолю різко падає, борошно осідає вниз, а 

повітря через фільтр виходить назовні. Поточна кількість борошна в 
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реальному часі визначається шляхом фіксації ваги силосу вимірюваль-

ною системою, тензометричні датчики якої вмонтовані в опори силосу. 
З нижньої частини силосу борошно надходить у роторний живильник. 

Туди ж через аеродинамічне сопло подається стиснене повітря від за-

водської магістралі. Сопло виконане у вигляді вставки у трубопровід і 

служить для обмеження витрати стисненого повітря. Його принцип дії 

полягає в тому, що швидкість руху газу не може бути вищою за швид-

кість розповсюдження звукової хвилі в ньому. При дроселюванні через 

сопло повітря прискорюється, статичний тиск у ньому падає (тобто 

повітря розріджується), у розрідженому повітрі зменшується швид-

кість звуку. Швидкість руху повітря зменшується у відповідності до 

зазначеного феномену, тобто до швидкості розповсюдження звуку в 

середовищі, - а отже зменшується і витрата повітря. 

Використання звукових сопел є необхідним заходом, оскільки ро-

згалужена система аерозольтранспорту працює із позитивним зворот-

ним зв’язком. При розвантаженні декількох силосів одночасно більша 

кількість повітря з магістралі піде в ту гілку, де менший аеродинаміч-

ний опір. У гілку, де опір більший, піде менше повітря, а витрата бо-

рошна в ній не зміниться (подача борошна до живильника не пов’язана 

з роботою магістралі повітря), отже опір повітрю зросте ще більше. В 

кінцевому підсумку транспортування борошна по одній із гілок повні-

стю припиниться, відбудеться так званий «завал». 

Для інженерно-технічного розрахунку, звісно, має велике значен-

ня, яким чином саме ми можемо розрахувати швидкість пересування 

матеріалу в борошні. Конструкторів та експлуатантів систем цікавлять 

не загальні розсуди, а конкретні значення швидкості в м/с. Зробимо це 

так. 

Спад тиску на прискорення матеріалу за місцевими опорами ви-

значимо як: 

 

Pi =1,1μvк
2(1 + n), Па 

 

де vк – кінцева швидкість, м/с; 

μ – масова концентрація борошна, кг/(кг повітря); 

n – кількість відводів та перемикачів. 

Кінцева швидкість аерозолю розраховується з виразу: 

 

vк = vп(1 + Ро/66600), Па, 

 

де vn – початкова швидкість (приймається 7,5 м/с). 

Ро  - спад тиску в борошнопроводі від шляхових опорів: 
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Ро  = 26,66 μL / (1 - 2 μL.10-4) , Па; 

 

де: L – приведена довжина матеріалопроводу, м. Розраховується 

як сума довжин прямих ділянок плюс еквівалентна довжина колін, 

відводів та перемикачів. Від значення L залежить величина масової 

концентрації борошна. Для магістралі з компресором приймають 

μ=1800/L, з повітродувною машиною μ=500/L. 

Вказані розрахункові співвідношення дозволяють вирахувати па-

раметри швидкості пересування суміші борошна та повітря при розва-

нтаженні автоборошновоза, завантаженні силосу, та ін. 

Таким чином, бачимо, що швидкість розповсюдження звуку в су-

міші повітря та борошна має суттєве значення як гранична вимога до 

швидкості пересування матеріалу в борошнопроводі як аеродинаміч-

ній системі. 

 

УМОВИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 

НИТРАТНОЇ КИСЛОТИ 
 

Мороз М.О. 

Науковий керівник – Барбашин В.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Азотна промисловість являє собою одну з провідних підгалузей 

сучасної хімічної промисловості, що пояснюється важливим зна-

ченням зв’язаного азоту в народному господарстві. Керуванню та-

ким складним виробництвом, як виробництво нітратної приділяєть-

ся значна увага - досліджуються системи керування стадіями окис-

нення та каталітичного очищення та процесами. В сучасних умовах 

в нашій країні пред’являються нові вимоги до організації праці на 

підприємстві. Створення ефективних умов праці на підприємстві 

має велике значення, як для підприємства, так і для економіки краї-

ни в цілому. Умови праці формуються під впливом взаємозалежних 

факторів соціально-економічного, техніко-організаційного й приро-

дно-природного характеру. Комфортні умови праці – являються од-

ними з основних факторів, які впливають на продуктивність праці 

та впливає на здоров’я, працездатність людини. 

Аналізуючи умови праці на етапах отримання азотних мінера-

льних добрив формується свій специфічний погляд на виробниче 

середовище, що характеризується наявністю комплексу газо-

аерозольних складових і несприятливим мікрокліматом. Внутрішнє 

планування цеху (машинне відділення) передбачає деяку ізоляцію 

найбільш газонебезпечних ділянок, однак величезна площа його 



 98 

сприяє виникненню транзитних потоків повітря і в разі неполадок 

на одному якій-небудь ділянці, дефектів обладнання, що працює 

при великому тиску, створює можливість для забруднення повітря 

всіх ділянок CO і NH3. У цеху розділення повітря основними шкід-

ливими факторами є газоподібні компоненти (аміак, окис вуглецю, 

оксиди азоту) вміст яких перевищує ГДК в 4 і більше разів. Вплив 

хімічного фактора відбувається на фоні шумо-вібраційного впливу. 

Особливо неблагополучні по шумовий обстановці відділення поділу 

повітря і компресорні відділення, де рівень шуму перевищує допус-

тимі норми. 

При виробництві азотної кислоти на організм апаратників, ма-

шиністів і слюсарів-ремонтників впливають, перш за все, оксиди 

азоту і газоподібний аміак, та на фоні несприятливого мікроклімату 

і шумо-вібраційних навантажень. При отриманні аміачної селітри 

провідні професійні групи - апаратники, слюсарі, пакувальники, ва-

нтажники - піддаються впливу комплексу газоподібних компонентів 

(оксидів азоту та аміаку) несприятливим мікрокліматом і пилу аміа-

чної селітри. На складі готової продукції пил аміачної селітри пере-

вищувало ГДК в 2 рази. Основними причинами виділення пилу в 

цехах є недосконалість технологічного процесу - перевантаження 

напівпродуктів з перепадом висоти, негерметичність (течі) сушиль-

них барабанів і транспортерів, нещільності в циклонах, наявність 

перепадів на транспортерних пристроях при розфасовці аміачної се-

літри. Найбільша запиленість робочих приміщень в літній період 

року обумовлюється високою температурою повітря і низькою від-

носною вологістю в порівнянні із зимовим періодом. Таким чином, 

основними причинами виділення в повітря токсичних речовин є по-

рушення режиму технології, недостатня герметизація обладнання і 

апаратів, багатоступінчате (уривчастість) переміщення товарів син-

тезу добрив з однієї апаратури в іншу, недостатня ефективність міс-

цевих відсмоктувачів з апаратів. Яка збільшує фактором є неефек-

тивна робота механічної вентиляції. 

Покращення умов праці на виробництві - необхідна складова що 

до підвищення продуктивності та економічної ефективності. Для 

цього необхідно вжити заходів, а саме: 

– удосконалити систему управління охороною праці згідно з ви-

могами законодавства України; 

– впровадити комплексне оцінювання робочих місць з ураху-

ванням потреб ергономіки, санітарно-гігієнічних, організаційно-

технічних і державних нормативно-правових актів з охорони праці; 

- впроваджувати у виробництво останні наукові досягнення та 
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найбільш раціональні технологічні рішення; 

- організацію виробництва, яка б нівелювала вплив небезпечних 

та шкідливих для здоров’я чинників;  

- удосконалити систему профілактики професійної безпеки та 

зниження загальної захворюваності працюючих підприємств азот-

них мінеральних добрив  

- заходи що до вдосконалення технологічного обладнання, до-

тримання регламентів і безперервності технологічного процесу, 

своєчасного і якісного попереджувального ремонту устаткування; 

підвищення герметичності апаратури і комунікацій; обладнання мі-

сцевої витяжної механічної вентиляцією у місць виділення парів, 

газів і пилу, підвищення її ефективності за рахунок більшого укрит-

тя і створення відповідних швидкостей і ін. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИКЛІНГУ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ПО ВИРОБНИЦТВУ КАНАТНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ  
 

Голуб Д.О.    

Науковий керівник – Білим П.А., канд. хім. наук, доцент 
 

Охорона праці на виробництві та екосистеми є актуальними за-

вданнями світової спільноти. Для України ці питання  є нагальною 

проблемою, адже вона взяла на себе низку міжнародних зобов’язань із 

питань захисту навколишнього природного середовища. 

Екологічна політика держави спрямована на збереження безпеч-

ної для існування живої та неживої природи навколишнього середо-

вища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зу-

мовленого його забрудненням. Разом з тим, сьогодні в Україні спосте-

рігається недостатній вплив на збереження екосистеми, що спричине-

но рядом важливих факторів, зокрема: відсутністю дієвої екологічної 

політики держави; існуванням в системі нормативно-правового регу-

лювання норм, які мають здебільшого декларативний характер; низь-

ким рівнем рециклінгу відходів. 

Серед таких першочергових завдань подальшого розвитку, зок-

рема в екологічній сфері, домінуючим є формування нових концептуа-

льних підходів до забезпечення ефективного використання вторинних 

ресурсів та охорони навколишнього середовища. Тому одними з най-

важливіших завдань з точки зору стабілізації та покращення екологіч-

ної ситуації  виступають проблеми поводження з відходами.  

Наявна структура галузі поводження з відходами пластмас не до-

зволяє реалізувати економічний потенціал його вторинного викорис-
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тання та зменшити навантаження на навколишнє середовище. Біль-

шість діючих полігонів морально та фізично застаріли і вже сьогодні 

неспроможні приймати їх зростаючий обсяг. Тож питання вибору уря-

дом сценарію поводження з відходами пластика стоїть досить гостро і 

потребує на прийняття термінових рішень. 

 Екологічне законодавство України визначило основні напрями 

державної політики щодо поводження з відходами, у тому числі полі-

мерними, які утворюються при виготовлені відповідної продукції на 

промислових підприємствах, у тому числі і на підприємствах по виго-

товленню канатних та такелажних виробів. 

У роботі на прикладі виробництва поліпропіленового шпагату, 

що діє на ПАТ «Харківський канатний завод» проаналізовані основні 

шляхи по впровадженню відповідних сучасних способів по забезпе-

ченню повного рециклінгу відходів поліпропілену при строгому до-

триманні відповідних заходів з охорони праці та пожежної безпеки.  

Основна мета рециклінгу на підприємстві полягає у забезпечені 

повного збирання поліпропіленових відходів і своєчасного повторного 

(вторинного) використання у цикловому процесі отримання синтетич-

ного шпагату, що  повністю виключає стадії видалення відходів з під-

приємства та їх знищення.  

При цьому основна увага службовців і робітників підприємства 

сконцентрована на зниженні рівня пожежної безпеки та дотримання 

правил охорони праці при переробки полімерних відходів. Також па-

ралельно вирішуються питання по: забезпеченню комплексного вико-

ристання матеріально-сировинних ресурсів у цілому на підприємстві; 

забезпеченню безпечного видалення відходів, що не підлягають утилі-

зації, шляхом розроблення відповідних технологій, екологічно безпеч-

них методів та засобів поводження з відходами; організації контролю 

за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання шкідли-

вому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я лю-

дини; здійсненню комплексу науково-технічних та маркетингових до-

сліджень для виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з ме-

тою їх ефективного застосування при виготовленні іншої продукції; 

забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих у сфері пово-

дження з відходами; проведенню обов'язкового обліку відходів на ос-

нові їх класифікації та паспортизації. 

Слід зазначити, що основна стратегія на підприємстві відповідає 

головним напрямам державного регулювання у сфері поводження з 

відходами з урахуванням європейських підходів з питань управління 

відходами, що базуються на Директивах Европейського парламенту та 

постановах Кабінету Міністрів України та Законів України. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗНИЖЕННЯ ШУМУ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК  
 

Коверіна І.Л., Чумак А.П.  

Науковий керівник – Білим П.А., канд. хім. наук, доцент 
 

Робота енергетичного обладнання в штатному режимі пов'язана з 

шумовипромінюванням, яке перевищує санітарні норми не тільки на 

території енергетичних об'єктів, а й на території навколишнього райо-

ну. Особливо це важливо для енергетичних об'єктів які знаходяться у 

великих містах поруч з житловими районами. Використання парогазо-

вих установок (ПГУ) і газотурбінних установок (ГТУ), а також облад-

нання більш високих технічних параметрів пов'язано зі збільшенням 

рівнів звукового тиску в навколишньому районі. 

Деякий енергетичне обладнання має тональні складові в своєму 

спектрі випромінювання. Цілодобовий цикл роботи енергетичного 

обладнання обумовлює особливу небезпеку шумового впливу для на-

селення в нічний час. 

Перевищення допустимих норм від постійно діючого обладнання 

теплових електричних станцій (ТЕС) може досягати: для виробничих 

зон 25- 32дБ; для територій житлових зон 20-25дБ на відстані 500м від 

потужної теплової електричної станції (ТЕС) і 15-20 дБ на відстані 100 

м від великої районної теплової станції (РТС) або районної теплової 

станції міста. 

Тому проблема зниження шумового впливу від енергетичних об'-

єктів є актуальною і найближчим часом її значення буде зростати. 

Основними вимогами глушників, використовуваним в енергети-

ці: 

- висока акустична ефективність; 

- помірне аеродинамічний опір, який мав би обмежувати або по-

гіршувати експлуатаційні характеристики обладнання; 

- мінімальні габаритні розміри; 

- надійність експлуатації при відносно високих температурах з 

урахуванням можливості виникнення корозії; 

- помірні капітальні витрати на виготовлення і установку; 

- технологічність у виготовленні, компактність і легкість монта-

жу. 

За останні п'ять років розроблено та впроваджено на об'єктах ве-

ликої і малої енергетики нові ефективні глушники для найбільш інтен-

сивних джерел шуму, а саме: 

- парових викидів; 

- парогазових установок; 
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- водогрійних котлів та інших джерел. 

Скидання пара енергетичних котлів в атмосферу є найбільш інте-

нсивним, хоча і короткочасним, джерелом шуму, як для території під-

приємства, так і для навколишнього району. 

Акустичні виміри показують, що на відстані 1 - 15 м від парового 

викиду енергетичного котла рівні звуку перевищують не тільки допус-

тимий, але і максимально допустимий рівень звуку (110 дБА) на 6 - 28 

дБА. Тому розробка нових ефективних глушників є актуальним за-

вданням. 

Запропонований глушник містить багатоступеневий корпус, 

складений з розташованих обичайок, що утворюють ступені глушника. 

Перша щабель глушника має дренажний патрубок для відведення на-

копичується конденсату. В кожному ступені глушника знаходиться 

спірально згорнута сітка, яка сприяє плавному розширення потоку па-

ри або газу. На виході останньої ступні глушника розташований коні-

чний відбивач, забезпечений циліндричними обичайками для знижен-

ня шуму на низьких частотах. На зовнішній стороні відбивача розта-

шовані напрямні перегородки для зниження аеродинамічного опору 

глушника. Остання щабель глушника забезпечена камерою глушіння, 

внутрішня поверхня якої покрита звукопоглинальним матеріалом. Зву-

копоглинальний матеріал утримується від видування за допомогою 

склотканини і перфорованих конічних і циліндричних металевих оби-

чайок і кілець. Усі сходинки глушника зовні облицьовані звукопогли-

нальним матеріалом. На виході камери глушіння розташована дах для 

запобігання попадання атмосферних опадів всередину глушника. 

Глушник може мати модифікації в залежності від необхідного 

зниження рівня шуму викиду і характеристик пара. 

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ 

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ 
 

Шихатова Д.Є. 

Науковий керівник – Ворожбіян М.І. док. тех. наук, професор 
 

Метою роботи є оцінка стану охорони праці при вантажно- роз-

вантажувальних роботах на підставі статистичних даних ПАТ «Філіп 

Морріс Україна »  

Одним з небезпечних видів робіт, які виконуються на території 

фабрики є роботи пов'язані з виконанням вантажно-

розвантажувальних операцій. За останні часи на фабриці почастішали 

нещасні випадки під час виконання таких операцій, в тому числі пош-

кодження майна підприємства та травмування працівників. 
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Дана статистика свідчить, що це пов'язано з порушенням правил 

охорони праці. В першу чергу це відноситься до організаційної части-

ни: порушення правил експлуатації навантажувачів; порушення вимог 

інструкції з охорони праці, тощо. Найчастіше нещасні випадки та ава-

рії під час експлуатації підіймально-транспортних машин стаються 

внаслідок неправильної організації робіт і відсутності належного конт-

ролю, помилок або невідповідності виконуваній роботі підіймально-

транспортних механізмів та машин, відсутності або несправності запо-

біжних пристосувань. 

Відсутність спеціальної підготовки та необхідних навичок при 

виконанні вантажно-розвантажувальних робіт також є частою причи-

ною нещасних випадків. Порушення правил складування вантажів мо-

же призвести до травмування робітників. Задача водіїв-навантажувачів 

полягає у розвантаженні, та завантаженні автомобілів, штабелюванні, 

та перевезення матеріалу в різні дільниці фабрики. 

Під час виконання ручних робіт щодо підіймання та переміщення 

вантажу нещасні випадки зазвичай стаються внаслідок невідповідності 

місця та умов роботи вимогам з охорони праці. У разі частих підіймань 

та перенесень вантажів на значні відстані можливе фізичне переванта-

ження організму робітника. Під час підіймання вантажу, маса якого 

перевищує допустиму норму, вантаж може придавити робітника. 

 До основних причин вищевказаних подій слід віднести в пер-

шу чергу організаційні. За допомогою системи спостережень, тобто 

аудитів при виконанні робіт працівниками, були отримані показники 

які свідчать про системні порушення при виконанні вказаних робіт, 

при цьому чим більше спостережень, тим більше помилок було вияв-

лено.  

До основних порушень слід відвести:  

- поєднання операцій (підіймання, розворот, тощо) 

- порушення правил транспортування   вантажу(перевищення 

маси вантажу) 

- не використання індивідуальних засобів захисту 

Вищевказане дало можливість систематизувати порушення та на 

підставі цього запропонувати заходи.  

Дослідження показало, що при вантажно-розвантажувальних ро-

ботах більше всього порушують правила інструкції з охорони праці. 

Через це було запропоновано перевірку працівників на знання правил 

роботи на навантажувачах. 

Проаналізувавши отримані результати спостережень, запропоно-

вано такі заходи щодо безпечного виконання робіт: 
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- внести доповнення в інструкцію по виконанню робіт для во-

діїв; 

- доповнити комп’ютерні тести для водіїв при допуску до ро-

боти у вигляді тесту на комп'ютері, який має назву «Автоекзамена-

тор»; 

- посилити контроль, інженерами з охорони праці під час ви-

конання робіт водіями; 

- переглянути інструкції з охорони праці та внесено зміни в 

деякі пункти, в тому числі  про штабелювання; 

- інформувати працівників про правила безпечної роботи та 

правила поводження на території підприємства. 

- періодично проводити оцінку ризику та розробляти безпечні 

правила під час виконання робіт. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ У ЗАГАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ 

РИЗИКІВ ТА ЇХ УСУНЕННЯ  
 

Рябий Р.В. 

Науковий керівник – Грязнова С.А., канд. техн. наук, доцент 
 

Визначення або оцінка небезпеки, є важливим кроком у за-

гальному аналізі ризиків та задля усунення небезпек. Саме там, якнай-

ближче до джерела (розташування ризику), наскільки це можливо, ви-

являється, оцінюється та визначається / усувається, певна робоча небе-

зпека. У міру того, як змінюються технології, ресурси, соціальні очіку-

вання чи нормативні вимоги, дослідження ризиків, все більше зосере-

джується на джерелі небезпеки. Керування небезпеками, є динамічною 

програмою профілактики. Програми, засновані на досліді небезпек, 

також мають таку перевагу, що вони не називають або не передбача-

ють наявність «прийнятних ризиків» на робочому місці. Програма на 

основі небезпеки, може не усунути всі ризики, але також, не приймає 

«задовільних», та все-таки ризикованих висновків. До того-ж, оскільки 

ті, хто виявляють небезпеки та досліджують ризики, зазвичай 

є керівниками, а ті, хто піддається ризикам, є іншою групою —

 працівниками, підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, може подола-

ти суперечку, притаманну підходу, основаному на порівнянні небез-

пек. Нещасний випадок – випадкова подія, яка відбулася або може відбутися 

в умовах прояву шкідливих або небезпечних чинників, тих, що оточують 

людину. Але поняття «випадкової події» щільно пов'язане з поняттям «ри-

зик». Ризик властивий будь-якій формі людської діяльності, що пов'язано з 

безліччю умов і чинників, що впливають на позитивний результат рішень, які 

ухвалюють люди. Історичний досвід показує, що ризик є загрозою відсутності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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реалізації намічених результатів. Інформація, яка повинна бути зібрана з 

джерел, мусить застосовуватися до окремого виду робіт, від якого мо-

жуть виникнути небезпеки. Прикладами цих джерел, є: співбесіда з 

людьми, які працювали у небезпечних умовах, опис та аналіз минулих 

небезпечних подій, а також офіційні звіти про роботу та виниклі при 

цьому ризики. З них, особисті співбесіди, можуть бути найбільш зна-

чущими для визначення: незареєстрованих практик, пригод, небезпек 

та інших відповідних даних. Після того, як інформація буде зібрана з 

переліку джерел, треба зберігати її у цифровому вигляді (для швидкого 

пошуку) та мати фізичний набір тих-же даних, щоби вони були більш 

доступними (наочними). Один новітній спосіб показати складну запи-

сану інформацію про небезпеки — історична картка визначення небез-

пек, яка перетворює дані про ризики, на простий у використан-

ні, графічний формат. 

 

ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ПІДВИЩЕННІ 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  
 

Рябий Р.В. 

Науковий керівник – Грязнова С.А., канд. техн. наук, доцент 
 

Негативний вплив наночастинок на здоров'я людини містить 

лише перші дані, що стосуються їх можливої токсичності. Є спостере-

ження, що описують зв'язок між нанорозмірними частинками, які цир-

кулюють в атмосфері, і захворюваністю, особливо у літніх людей та 

осіб із зниженим імунітетом. Враховуючи подібні властивості атмос-

ферних і штучних наночастинок, можна припустити, що останні також 

здатні викликати різні захворювання. Нанотехнологія є прикладом 

нової, відносно неперевіреної технології. Швейцарське опитування ста 

тридцяти восьми компаній, що використовують або виробляють нано-

частинкові речовини, дало сорок заповнених анкет. Шістдесят п'ять 

відсотків компаній-респондентів заявили, що не мали офіційного пе-

реліку оцінки ризику під час роботи з наноматеріалами. Нанотехноло-

гії, вже представляють нові проблеми для фахівців з охорони праці, які 

стануть ще важчими, оскільки наноструктури стануть більш складни-

ми. Розмір частинок робить більшість стримувальних засобів та інди-

відуального захисту, неефективними. Значення токсичності для вели-

корозмірних промислових речовин, виявляються неточними через осо-

бливу природу наночастинок — з огляду на зменшені розміри наноча-

сток, їх відносна. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Непроникний ковпак для роботи з наноматеріалами - приклад 

інженерного контролю, використовуваного для захисту робітників 

площа поверхні, різко зростає, чим значно збільшує будь-

який каталітичний ефект або хімічну реактивність відносно відомих 

значень для макроречовин. Це представляє новий набір проблем у 

найближчому майбутньому, щоби переосмислити сучасні підходи що-

до захисту здоров'я та добробуту робітників, які працюють з нанома-

теріалами, для котрих більшість звичайних засобів контролю, не при-

датні. 

Нанотехнології здатні також, стабілізувати екологічну обста-

новку. Нові види промисловості не вироблятимуть відходів, що отру-

юють планету, а нанороботи зможуть знищувати наслідки старих за-

бруднень. Крім того, нанотехнології нині використовуються для філь-

трації води й інших рідин. 

 

КОНСТРУКЦІЙНІ ЗАСОБИ ПОЛІПШЕННЯ АКУСТИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ КАБІН БДМ 
 

Ткаченко О.В. 

Науковий керівник – Заіченко В.І., канд. техн. наук, доцент 
 

За останні роки інтерес до створення і впровадження принци-

пово 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 тонко-

листових матеріалів з неметалевими, металевими і комбінованим ша-

ровим покриттям. Тому дослідження нових композиційних матеріалів 

шарової структури, здатних розсіювати енергію коливань , дуже акту-

альні.  

Сучасні кабіни будівельно-дорожніх машин (БДМ), як прави-

ло, складаються з металевих листів товщиною 1,5-2 мм і скла товщи-

ною ~5 мм. Самі по собі ці елементи володіють значною звукоізоляці-

єю, котра складає 16-30 дБ в діапазоні частот 125-8000 Гц. В той же 

час середня звукоізоляція кабін з цих елементів складає на цих часто-

тах 5-15 дБ, що значно недостатньо для втримання санітарно-

гігієничних норм. На більшості БДМ використання традиційних засо-

бів захисту від шуму скрутно із-за специфіки конструктивного вико-

нання, а також вимог до об'ємів і масам шумозахисту, який використо-

вується. Особливістю процесів шумоутворення є випромінювання зву-

ка пластинами в замкнутий об'єм, де знаходиться робоче місце опера-

тора. Прийнятим методом захисту від шуму є встановлення м'яких 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82
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акустичних екранів чи звукоізоляційних перегородок на поверхні, що 

випромінюють звук. Такі конструкції виконуються багатошаровими і 

працюють вони на декількох принципах шумоглушіння:  

- знижають звуковипромінювання шляхом вібродемпфування;  

- зменшують реверберацію в приміщенні шляхом звукопогли-

нання; 

-  ізолюють звук випромінювача від робочого місця. 

Завдання вибору ефективного комбінованого шумозахисту 

полягало в знаходженні матеріалу з більшим коефіцієнтом звукопо-

глинання і малою звукопровідністю, яке володіє демпфуючими і меха-

нічними 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 зату-

хання звуку в шарових металевих композиціях в 4-5 разів більше ніж в 

сталевій пластині. Найбільшою демпфуючою спроможністю характе-

ризується композит пластичний сплав-сталева пластина-пластичний 

сплав. Швидкість затухання звуку на середніх і високих частотах нор-

муємого діапазону складає в середньому 5 дБ/с, тоді як у сталевій пла-

стині – 1 дБ/с. Найбільш ефективно і доцільно використовувати ком-

позиційні матеріали в яких об’ємна доля пластичних сплавів складає 

50-75%. Шарові металеві композиції, наряду з підвищеною демпфую-

чою спроможністю, володіють також високими механічними якостями, 

які перевищують вихідні складових матеріалів. 

Таким чином, шарові металеві композиції володіють достат-

ньо високими демпфуючими і механічними якостями, що дозволяє 

використовувати їх для виготовлення конструкцій БДМ з підвищени-

ми шумовими і вібраційними характеристиками.  

 

СОЦІАЛЬНІ І ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ШУМОМ  
 

Ткаченко О.В. 

Науковий керівник – Заіченко В.І., канд. техн. наук, доцент 
 

Шуми від машин, механізмів та технологічного обладнання в 

промисловості досягають значних величин. Вони не повинні перевищу-

вати гранично допустимих рівнів звуку і звукового тиску діючих дер-

жавних санітарних норм (ДСН 3.3.6.037-99). Зниження шуму до грани-

чно допустимих – це велика соціальна і економічна проблема сучаснос-

ті. 
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Шум під час роботи заважає концентрації уваги і тому знижує 

продуктивність праці в деяких випадках на 20 – 25% (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Вплив рівнів шуму (LА) на продуктивність праці (Пп) 

 

Дратуюча дія шуму залежить від його фізичних властивостей. 

Шуми зі сполошними спектрами є менш дратуючими, чім шуми з тона-

льними складовими. Психологічна дратуюча дія шуму пов’язана з 

впливом його на центральну нервову систему.  

Так, нервовими захворюваннями страждає 70% робочих, захво-

рюваннями шлунку – 24 – 33%, серед них 10% заробляють виразку 

шлунку, 10% робочих хворіють на гіпертонію. Стійке зниження слуху 

з'являється після 6 – 8 років роботи в умовах шуму. 

Таким чином, дія шуму  на людину на виробництві може при-

вести до порушення здоров'я, тому нема необхідності доказувати, яке 

важливе значення має захист від шуму. Однак практика показує, що не 

завжди до кінця використовуються існуючи технічні, технологічні і ор-

ганізаційні можливості для забезпечення максимального захисту людей 

від шкідливої дії шуму. Крім цього, економічна шкода у наслідку не-

сприятливої дії шуму характеризується збільшенням витрат на компен-

сацію за профзахворювання, необхідність зміни роботи, медичне обслу-

говування та інше (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Економічні аспекти запобігання шуму 

 

Слід особливо відмітити, що рівні шуму та вібрації верстатів, 

машин і механізмів стають все більш важливим критерієм в міжнарод-

ній торгівлі. Обладнання з низьким рівнем шуму та вібрації, тобто таке, 

що задовольняє міжнародним вимогам, має більші експортні шанси, а в 

наслідку забезпечує більший економічний ефект.  

 

ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ЗДОРОВ’Я І ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ 
 

Лінейна М.І. 

Науковий керівник – Іващенко М.Ю., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Діяльність людини в умовах виробництва зумовлена видом тру-

дової діяльності й умовами виробничого середовища. Деякі фактори 

праці, умови і види зайнятості (тривалість робочого дня, тижня, сту-

пінь важкості праці, поєднання декількох видів зайнятості) носять пос-

тійний характер при впливі на людину і пов’язані з його фізичним і 

психічним здоров’ям. Вони можуть впливати на здоров’я поряд з ін-

шими соціальними чинниками. 

Трудовий процес здійснюється в певних умовах виробничого се-

редовища, що характеризуються сукупністю елементів та факторів 

матеріально-виробничого середовища, що впливають на працездат-
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ність та стан здоров’я людини в процесі роботи. Виробнича середови-

ще й фактори трудового процесу становлять в сукупності умови праці. 

Адже в процесі трудової діяльності на організм людини чиниться сво-

єрідний «тиск» несприятливими виробничими факторами, що прямо 

чи опосередковано впливають на її здоров’я та працездатність. 

Відомо, що серед виробничих факторів прийнято розрізняти небе-

зпечні та шкідливі. Небезпечний виробничий фактор – виробничий 

фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого 

раптового погіршення здоров’я працівника. Шкідливий виробничий 

фактор – виробничий фактор, вплив якого може призвести до погір-

шення стану здоров’я, зниження працездатності працівника. Усі небе-

зпечні та шкідливі виробничі фактори за природою дії поділяються на 

такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. 

Залежно від наслідків впливу на працюючих усіх шкідливих та 

небезпечних виробничих факторів розрізняють виробничі травми, 

професійні захворювання та професійні отруєння, внаслідок яких може 

відбутись зниження або втрата працездатності (тимчасова чи постійна, 

повна чи часткова), можливий і фатальний кінець. 

Будь-якій виробничій діяльності людини притаманний так званий 

енергетичний компонент. Так праця, скажімо шахтаря чи токаря, як і 

наукового працівника чи лікаря, завжди характеризується виконанням 

певної «зовнішньої» роботи, що передбачає і супроводжується деяки-

ми енергетичними витратами. Зрозуміло, що обсяги цих витрат для 

кожної професійної діяльності можуть відрізнятись, інколи навіть сут-

тєво. Враховуючи це, відома класифікація робіт на категорії (легкі, 

середньої важкості, важкі) залежно від енерговитрат організму. 

Проте взяті ізольовані витрати енергії не можуть бути безумов-

ним критерієм для оцінки будь-якої виробничої діяльності. Так, інтен-

сивна розумова робота, хоча й характеризується незначними енергети-

чними витратами, однак відрізняється, як правило, значним нервово-

емоційним напруженням. Тому для більшої достовірності виробничу 

діяльність необхідно оцінювати комплексно, враховуючи як механіч-

ний, так і психічний компонент, хоча частка цих компонентів у різних 

видах діяльності людини неоднакова.  

З погляду фізіології праці трудову діяльність людини можна умо-

вно поділити на фізичну та розумову. Фізична діяльність визначається 

в основному роботою м’язів, до яких у процесі роботи посилено прип-

ливає кров, забезпечуючи надходження кисню та виведення продуктів 

окислення. При цьому відбувається витрата енергії. Розумова діяль-

ність людини визначається, головним чином, участю у трудовому про-

цесі центральної нервової системи та органів чуття. 
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Порівняно з фізичною діяльністю при окремих видах розумової 

діяльності (робота конструкторів, операторів ЕОМ та ін.) напруженість 

органів чуття зростає в 5 – 10 разів. Послідовна комп’ютеризація виро-

бничих процесів призводить до того, що основними функціями праці-

вників є сприймання та переробка інформації на основі виконання 

операцій з документами. Людина-оператор стає складовою ланкою 

системи «людина – техніка». Така праця характеризується великими 

навантаженнями на органи чуття, вищі психологічні функції – пам’ять 

і мислення, вимагає зосередженої уваги та вольових зусиль, що поси-

лює нервово-емоційні напруження. 

Важливою ознакою розумової праці є те, що виконавцеві немає 

потреби інтенсивно використовувати м’язову енергію, а програма його 

дій є складною й динамічною. Розумова праця вимагає напруження 

уваги, активізації пізнавальних функцій – мислення, пам’яті, уваги. 

При інтенсивній та довготривалій роботі може настати зниження 

працездатності – втома і перевтома. 

Дослідження працездатності показало, що в перші дві години 

продуктивність праці зростає, досягає максимального рівня, а потім 

поступово знижується. Монотонна, нецікава робота призводить до 

того, що втома настає раніше, ніж у тих випадках, коли робота заціка-

влює людину. 

 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 
 

Орлова Я.О. 

Науковий керівник – Іващенко М.Ю., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Аналіз виробничого травматизму та професійного захворювання 

дає змогу виявити причини і визначити закономірності їх виникнення. 

На основі даної інформації розробляються заходи та засоби щодо про-

філактики виробничого травматизму і професійного захворювання. 

Єдиної класифікації методів аналізу травматизму не існує, однак, 

В. О. Ачин запропонував поділити методи аналізу травматизму на дві 

групи: імовірнісно-статистичні та детерміністичні (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Класифікація методів аналізу травматизму 

 

Імовірнісно-статистичні методи дають змогу виявити залежність 

між факторами системи праці та травматизмом на основі вивчення 

нещасних випадків, що вже сталися. 

Статистичний метод базується на вивченні травматизму за доку-

ментами і звітами, актами форми Н-1, журналами реєстрації тощо. Цей 

метод дає змогу визначити динаміку травматизму та його тяжкість на 

окремих дільницях виробництва. 

При груповому методі дані про травматизм групують за однорід-

ними ознаками: за професіями, характером роботи, стажем та віком 

працівників, характером одержаних травм, джерелами травмування, 

днями тижня та годинами зміни, коли сталося травмування, тощо. Об-

робка та аналіз одержаних результатів дозволяє визначити професії, 

види робіт, устаткування, механізми, технологічні процеси тощо, на 

які припадає найбільша кількість випадків травматизму, виявити осно-

вні його причини та розробити заходи щодо його запобігання. 

Топографічний метод ґрунтується на тому, що на плані цеху (під-

приємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки. Це дає змо-

гу наочно бачити місця з підвищеною небезпекою, які потребують ре-

тельного обстеження та проведення профілактичних заходів.  

Детерміністичні методи дають змогу виявити об’єктивний, зако-

номірний зв’язок умов праці та причинну обумовленість випадків тра-

вматизму. 

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього 

комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого 

місця, прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективно-

го та індивідуального захисту. Іншими словами, при даному методі 

застосовується комплексний підхід, при якому кожний випадок трав-
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матизму розглядається як система, елементами якої є взаємопов’язані 

умови, обставини та причини явища, що аналізується. 

Метод моделювання причинних зв’язків застосовується при ана-

лізі випадків травматизму, які були спричинені дією кількох факторів. 

Модель причинних зв’язків будується від моменту травмування до 

подій, які йому передували, встановлюється логічний зв’язок між яви-

щами. Такі причинні зв’язки можуть мати різну форму: послідовну; 

паралельну; колову; розгалужену. 

Економічний метод полягає у вивченні та аналізі втрат, що спри-

чинені виробничим травматизмом. Цей метод не дає змогу виявити 

причини травматизму, тому лише доповнює інші методи. 

Для методу анкетування розробляються анкети для робітників. На 

підставі анкетних даних (відповідей на запитання) розробляють профі-

лактичні заходи щодо запобігання нещасним випадкам. Цим методом 

установлюють переважно причини психофізіологічного характеру. 

Метод експертних оцінок базується на експертних висновках 

(оцінках) умов праці, на виявленні відповідності технологічного устат-

кування, пристосувань, інструментів, технологічних процесів до вимог 

стандартів. Для винесення експертних оцінок призначаються експерти 

із фахівців, які тривалий час досліджували питання охорони праці. 

Для аналізу професійного захворювання можуть застосовуватись 

ті ж методи, що й для аналізу травматизму.  

 

НАСЛІДКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЛЮДИНУ 
 

Павлюк М.О. 

Науковий керівник – Іващенко М.Ю., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

В теперішній час практично неможливо уявити наше життя без 

мікрохвильових печей, телевізорів, комп'ютерів, мобільного зв'язку 

тощо. Однак всі ці прилади створюють електромагнітне поле, яке час-

то продовжує існувати, хоча джерело вже вимкнене. Найбільш чутливі 

до електромагнітних випромінювань в організмі людини ендокринна, 

статева, імунна і нервова системи. У людини може ослабнути імунітет, 

погіршитися пам’ять, знижуватися статева активність, а під час вагіт-

ності можливий негативний вплив на розвиток плода. Постійний кон-

такт з таким випромінюванням може призвести до серйозних захворю-

вань. 

У зв’язку зі зростанням кількості джерел та потужності рівня ін-

тенсивності електромагнітних полів наразі різко виріс. В деяких райо-

нах він в сотні раз перевищує значення середнього натурального «при-
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родного фону». Електромагнітне випромінювання негативно вплива-

ють на людей, які працюють безпосередньо із джерелами випроміню-

вань, а також на населення, яке проживає поблизу джерел випроміню-

вання. Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм 

людини залежить від багатьох факторів: діапазону частот; інтенсивно-

сті впливу відповідних чинників; тривалості опромінення; характеру 

випромінювання; режиму опромінення, тощо. 

Вплив електромагнітних полів характеризується різною дією на 

організм людини. Біологічна дія – розлад нервової системи, головний 

біль та сильна втома, безсоння, млявість, порушення роботи внутріш-

ніх органів, розлад кровотворної системи, зміна складу крові, пору-

шення на клітинному рівні та інше. Теплова дія – загальне підвищення 

температури тіла, подібного до пропасного стану або локалізованого 

нагріву тканини. Надмірне тепло може нанести шкоду окремим орга-

нам і всьому організму людини. Особливо шкідливий перегрів таких 

органів, як очі, мозок, нирки тощо. 

Ступінь впливу електромагнітних полів (ЕМП) на організм люди-

ни залежить від діапазону частот, інтенсивності та тривалості дії, ха-

рактеру випромінювання (неперервне чи модульоване), режиму опро-

мінення, розміру опромінюваної поверхні тіла, індивідуальних особ-

ливостей організму. ЕМП можуть викликати біологічні та функціона-

льні несприятливі ефекти в організмі людини. Функціональні ефекти 

виявляються у передчасній втомлюваності, частих болях голови, погі-

ршенні сну, порушеннях центральної нервової (ЦНС) та серцево-

судинної систем. При систематичному опроміненні ЕМП спостеріга-

ються зміни кров'яного тиску, сповільнення пульсу, нервово-психічні 

захворювання, деякі трофічні явища (випадання волосся, ламкість ніг-

тів та ін.). Сучасні дослідження вказують на те, що радіочастотне ви-

промінювання, впливаючи на ЦНС, є вагомим стрес-чинником. 

Механізм та особливості нетеплової дії ЕМП радіочастотного ді-

апазону ще до кінця не з'ясовані. Частково таку дію пояснюють спе-

цифічним впливом радіочастотного випромінювання на деякі біофізи-

чні явища: біоелектричну активність, що може призвести до порушен-

ня усталеного перебігу хімічних та ферментативних реакцій; вібрацію 

субмікроскопічних структур; енергетичне збудження (часто резонанс-

не) на молекулярному рівні, особливо на конкретних частотах у так 

званих вікнах прозорості. 

Змінне ЕМП являє собою сукупність магнітного та електричного 

полів і поширюється в просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Ос-

новним параметром, що характеризує магнітне та електричне поля є 

напруженість: Н – напруженість магнітного поля, А/м; Е – напруже-
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ність електричного поля, В/м. Допустимі рівні напруженості ЕМП ра-

діочастотного діапазону відповідають ГОСТу 12.1.006–84. Дотримання 

допустимих значень ЕМП контролюють шляхом вимірювання напру-

женостей на робочих місцях і в місцях можливого перебування персо-

налу, в яких є джерела ЕМП. Контроль необхідно проводити періоди-

чно, однак не менше, ніж один раз на рік, а також при введенні в екс-

плуатацію нових чи модернізованих установок з джерелами ЕМП, піс-

ля їх ремонту, переналагодження, а також при організації нових робо-

чих місць. 

Отже, електромагнітне випромінювання як хвороботворний чин-

ник слід розглядати на підставі клінічних та експериментальних мате-

ріалів. Сумісну дію цих випромінювань широкого діапазону можна 

класифікувати як окрему радіохвильову хворобу. Тяжкість її наслідків 

знаходиться у прямій залежності від напруженості ЕМП, тривалості 

впливу, фізичних особливостей різних діапазонів частот, умов зовніш-

нього середовища, а також від функціонального стану організму, його 

стійкості до впливу різних чинників можливостей адаптації. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ 
 

Ахмедова К.О. 

Науковий керівник – Малишева В.В., канд. техн. наук 
 

Питання захисту працівників підприємств, населення, територій 

та навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій та їх наслід-

ків є важливим аспектом державної політики у сфері забезпечення бла-

гополуччя й підтримання високого рівня безпеки існування людини у 

довкіллі. 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, цивільний 

захист здійснюється за такими основними принципами: 

1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав 

громадян на захист життя, здоров’я та власності; 

2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захис-

ту; 

3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та 

збереження здоров’я громадян; 

4) максимально можливого, економічно обґрунтованого змен-

шення ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованос-

ті, статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту, аварійно-рятувальних служб; 
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6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення пуб-

лічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встано-

влених законом; 

7) добровільності у разі залучення громадян до здійснення захо-

дів цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здо-

ров’я; 

8) відповідальності посадових осіб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства 

з питань цивільного захисту; 

9) виправданого ризику та відповідальності керівників сил циві-

льного захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт.  

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного 

захисту здійснюється єдиною державною системою цивільного захис-

ту, яка складається з функціональних і територіальних підсистем та їх 

ланок. 

З метою забезпечення здійснення заходів в єдиній державній сис-

темі цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких 

ситуацій, тобто впроваджується система безперервних спостережень, 

лабораторного та іншого контролю для оцінки стану захисту населен-

ня і територій від небезпечних процесів, які можуть призвести до за-

грози або виникнення надзвичайних ситуацій, а також своєчасне вияв-

лення тенденцій до їх зміни. 

Так, на об’єктах підвищеної небезпеки з метою своєчасного ви-

явлення на них загрози виникнення надзвичайних ситуацій та здійс-

нення оповіщення персоналу та населення, яке потрапляє в зону мож-

ливого ураження, створюються та функціонують автоматизовані сис-

теми раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій 

та оповіщення населення у разі їх виникнення, на гідротехнічних спо-

рудах Дніпровського та Дністровського каскадів та в зонах їх можли-

вого катастрофічного затоплення, на атомних електростанціях, магіст-

ральних аміакопроводах, нафто- та газопроводах створюються і функ-

ціонують автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та спеціальні системи оповіщення, на об’єктах з масовим пе-

ребуванням людей створюються та функціонують об’єктові системи 

оповіщення. 

Дотримання комплексу заходів на всіх рівнях функціонування 

держави дозволить знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій 

на підприємстві, захистити його працівників та мешканців довколиш-

ніх територій від негативних наслідків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Водолазька О.М. 

Науковий керівник – Малишева В.В., канд. техн. наук 
 

Відповідно до Правил пожежної безпеки України, пожежна без-

пека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних за-

ходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, за-

безпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зме-

ншення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, ство-

рення умов для успішного гасіння пожеж. 

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою вироб-

ничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та 

об’єктів, тому, з метою підвищення її ефективності, керівник підпри-

ємства повинен визначити їх обов’язки щодо забезпечення пожежної 

безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих бу-

дівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного 

устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипо-

жежного захисту. 

На кожному об’єкті відповідним документом повинен бути вста-

новлений протипожежний режим, який включає: 

- порядок утримання шляхів евакуації; 

- визначення спеціальних місць для куріння; 

- порядок застосування відкритого вогню; 

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 

- правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

- місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфаб-

рикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у 

приміщеннях і на території;  

- порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання про-

масленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних 

систем від горючих відкладень; 

- порядок відключення від мережі електроживлення обладнання 

та вентиляційних систем у разі пожежі; 

- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення робо-

ти; 

- порядок проходження посадовими особами навчання й перевір-

ки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівни-

ками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного 

мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; 
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- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засо-

бів протипожежного захисту; 

- порядок дій у разі виникнення пожежі. 

Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці по-

винні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. 

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною по-

жежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного 

виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний 

мінімум). 

Зазначені та інші вимоги законодавства України з питань забез-

печення пожежної безпеки та їх суворе дотримання є запорукою висо-

кого рівня захисту працівників та майна підприємства від небезпеки 

виникнення пожежі. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКА НА 

РОБОЧОМУ МІСЦІ У ТРУДОВОМУ ДОГОВОРІ 
 

Грищенко Я.Ю. 

Науковий керівник – Малишева В.В., канд. техн. наук 
 

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини 

всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліп-

шенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробни-

цтва, зміцненню трудової дисципліни. 

Кожний громадянин України має право на працю. Працівники 

реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про 

роботу на підприємстві. Трудовий договір являє собою угоду між пра-

цівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується 

виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутріш-

ньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови пра-

ці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 

працю, колективним договором і угодою сторін. 

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення 

трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням влас-

ника, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань 

забезпечення формування та реалізації державної політики з адмініст-

рування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування про прийняття працівника на роботу. 

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, 

якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за 

станом здоров’я. 
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До початку роботи за укладеним трудовим договором власник 

або уповноважений ним орган зобов’язаний: 

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінфор-

мувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де 

він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 

які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його 

права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 

чинного законодавства і колективного договору; 

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором; 

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необ-

хідними для роботи засобами; 

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. 

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і 

не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випа-

дків, передбачених законодавством. 

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений 

ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про 

звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю 

продовжувати роботу, власник або уповноважений ним орган повинен 

розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. 

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий 

договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним 

орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи 

трудового договору. 

Дотримання законодавства України стосовно забезпечення нале-

жного рівня безпеки працівника під час виконання ним трудових 

обов’язків шляхом укладання трудового договору дозволяє підвищити 

рівень зацікавленості сторін щодо формування належних умов праці з 

метою підвищення рівня продуктивності та безпеки праці. 

 

ЩО ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 
 

Орлова Я. О. 

Науковий керівник – Мороз М.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Невід'ємною складовою стійкого функціонування промислових 

підприємств в сучасних умовах є цілеспрямована робота з управління 

виробничими ризиками. Під цим поняттям в першу чергу розуміється 

вміння виявити, оцінити, знизити і проконтролювати ризики травму-
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вання. Найбільшу актуальність ця проблема набуває для підприємств 

з повним технологічним циклом, що включають в себе електроенер-

гетичні комплекси. 

Якщо функціональні обов'язки співробітників підприємства 

входить виконання робіт підвищеної небезпеки, що проводяться за 

нарядами і розпорядженнями, то як правило, використовується в тех-

нологічному процесі обладнання, матеріали або речовини в техноло-

гії виробництва підприємства обумовлюють наявності підвищеного 

ризику травмування та профзахворювання, що тягне за собою трудові 

і соціально економічні втрати. 

Роботи персоналу в основних цехах більшою мірою регламен-

туються забезпеченням поточної експлуатації обладнання. Високий 

рівень контролю за коштами організаційно-технічних заходів забез-

печує зниження ризику травмування, і як наслідок, відсутність випа-

дків ушкодження здоров'я. Однак на сьогоднішній день рівень трав-

матизму по галузях залишається досить високим, з різних причин. 

Виходячи з цього, аналіз виробничого травматизму є одним з ін-

струментів управління охороною праці. На основі актів спеціальних 

розслідувань групових, важких і смертельних випадків, спеціальних 

обстежень та перевірок проводиться аналіз причин, що призводять до 

нещасних випадки та професійні захворювання, визначається перелік 

заходів боротьби з травматизмом, вживаються конкретні заходи для 

усунення небезпечних і шкідливих факторів. Поетапний аналіз чин-

ників травматизму, повинен враховувати всі складові виробничого 

середовища технологічного процесу. А це виявлення зав’язків між 

умовами праці, травматизмом і людським фактором: 

- виявлення всіх причин нещасного випадку, які привели до тра-

вми. 

- встановлення взаємозв'язку тих причин, які безпосередньо 

призвели до нещасного випадку. 

- визначення основної причини нещасного випадку (бажано-

технічної), що викликала травмування потерпілого. 

Відомі різні методи аналізу виробничого травматизму; в нашій 

країні застосовуються статистичний і монографічний. 

Свою діяльність будь-який підприємець або відповідальна особа 

підприємства чи структурного підрозділу прагне вести таким чином, 

щоб звести до мінімуму величину збитків. Успіху в цьому напряму 

буде залежить від використання набутих до сьогодення практик у 

наукової області у сфері управління ризиками. Використання в рам-

ках підприємства здобутків та досвіду тих, хто впровадив систему 

управління ризиками на підприємстві та успішно її реалізує - дасть 
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можливість адекватно реагувати на загрози, у вигляді збитків від тра-

вматизму та професійних захворювань. 

Управління ризиком регламентується вимогами безпеки при 

експлуатації технічних систем. Дані документи встановлюють прин-

ципи ідентифікації та оцінки ризику, організації коригувальні та за-

побіжні дії, визначають основи вибору і реалізації методів управлін-

ня ризиком. Також під управлінням ризиком мається на увазі ком-

плекс заходів, спрямований, перш за все на забезпечення сталого іс-

нування підприємства, що запобігає виникненню непередбачених 

втрат. Даний комплекс заходів включає в себе:  

- виявлення ризику (ідентифікація); - визначення ймовірності 

настання негативної події і оцінка ризику; - визначення ступеня на-

дійності процесу; - регулювання рівня ризику; - виконання корекції 

рівня ризику різними способами.  

Систему управління ризиком ушкодження здоров'я умовно мо-

жна розділити на два етапи: ідентифікація і стратегія. Управління 

ризиками на підприємстві, визначення допустимих значень парамет-

рів, визначення методів управління ризиком – це ті задачі, які визна-

чають основи вибору і реалізації методів управління ризиком на під-

приємстві. Практичним кроком, є проведення превентивних заходів, 

спрямованих на попередження імовірності настання ризику пошко-

дження здоров'я.  Попереджувальні та регулюючі заходи: усунення 

ризику настання негативної події; використання організаційних і те-

хнічних заходів для обмеження ризику в джерелі його зародження; 

застосування адміністративних заходів для встановлення обмеження 

по часу контакту зі шкідливими і небезпечними виробничими факто-

рами, зниження ризику пошкодження здоров'я на етапі проектування, 

шляхом раціонального розміщення обладнання, оптимізація вироб-

ничих систем, застосування безпечного технологічного процесу. 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ВІД ФАКТОРІВ 

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Коновалов О. Ю. 

Науковий керівник – Нестеренко С. В., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Актуальність проблеми. Значну частину свого працездатного пе-

ріоду життя людина витрачає на працю, яка є основним видом діяль-

ності, оскільки пов’язана з виробництвом суспільно корисних продук-

тів – матеріальних та ідеальних. 

В свою чергу праця як процес являє собою єдність трьох склад-

ників: 
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- самої праці як доцільної діяльності; 

- предмета праці (того, на що спрямована праця); 

- знарядь праці (речі або комплексу речей, за допомогою яких 

людина діє на предмет праці).  

Здійснюючи трудову діяльність організм працівника піддається 

впливу, що здійснюється несприятливими виробничим факторами, які 

на протязі певного часу прямо чи опосередковано впливають на стан 

здоров’я та працездатність. 

Проблема: Умови праці – сукупність фізичних, хімічних, біологі-

чних, психофізіологічних чинників на виробництві. що створюють 

умови праці та сукупність цілеспрямованих дій працівника (-ів) підчас 

виконування роботи, створювання продукції, надавання послуг. що 

впливають на стан здоров'я та працездатність (потенційна здатність 

людини протягом заданого часу та з певною ефективністю виконувати 

максимально можливий обсяг роботи) працівника. 

Таким чином продуктивність роботи працівника та стан його 

здоров’я в процесі виконання своїх посадових або функціональних 

обов’язків, в значній мірі буде визначатися факторами виробничого 

середовища.  

Звісно, що рекомендації МОП визначають такі основні фактори 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в 

процесі виробництва: 

• фізичне зусилля (переміщення вантажів певної ваги в робочій 

зоні, зусилля, пов'язані з утримуванням вантажів, натисненням на пре-

дмет праці або важіль управління механізмом протягом певного часу). 

Розрізняють такі види фізичного зусилля: незначне, середнє, сильне і 

дуже сильне; 

• нервове напруження (складність розрахунків, особливі вимоги 

до якості продукції, складність управління механізмом, апаратом, при-

ладдям, небезпека для життя і здоров'я людей під час виконання робіт, 

особлива точність виконання). Є такі види напруження: незначне, се-

реднє, підвищене; 

• робоче положення (положення тіла людини і його органів від-

носно засобів виробництва). Розрізняють робоче положення обмежене, 

незручне, незручно-стиснене і дуже незручне; 

• монотонність роботи (багаторазове повторення одноманітних, 

короткочасних операцій, дій, циклів). Монотонність може бути незна-

чна, середня, підвищена; 

• температура, вологість, теплове випромінювання в робочій зоні 

(градуси за Цельсієм, відсоток вологості, калорії на 1см2 за хвилину). 
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Стадії впливу зазначених факторів поділяються на: незначні, підвище-

ні або знижені, середні, високі, дуже високі; 

• забруднення повітря (вміст домішок в 1м3 або літрі повітря і їх 

вплив на організм людини). Ступінь забруднення повітря може бути 

незначний, середній, підвищений, сильний, дуже сильний; 

• виробничий шум (частота шуму в герцах, сила шуму в децибе-

лах). Розрізняють помірний, підвищений і сильний шум. 

Залежно від наслідків впливу на працюючих шкідливих та небез-

печних виробничих факторів розрізняють виробничі травми, профе-

сійні захворювання та професійні отруєння, внаслідок яких може від-

бутись зниження або втрата працездатності (тимчасова чи постійна, 

повна чи часткова), можливий і фатальний кінець. 

Атестація робочих місць за умовами праці – оцінка умов праці на 

робочих місцях в цілях виявлення шкідливих і(чи) небезпечних вироб-

ничих чинників і здійснення заходів по приведенню умов праці у від-

повідність з державними нормативними вимогами охорони праці. 

Обов'язковій переатестації підлягають робочі місця після заміни 

виробничого устаткування, зміни технологічного процесу.  

За результатами атестації складаються переліки: 

- робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівни-

кам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені за-

конодавством; 

- робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, на яких 

пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок підприємст-

ва; 

- робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необ-

хідно вжити першочергові заходи щодо їх поліпшення. 

Висновок: Маючи такі переліки можна в значній мірі впливати на 

працездатність робітника та втрати від його травмування або захворю-

ваності. 

 

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА 

РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІД НЕГАТИВНОГО 

ВПЛИВУ ВИРОБНИЧИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ 
 

Михайлицька А. В. 

Науковий керівник – Нестеренко С. В., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Актуальність. Важливою передумовою є вирішення питань соці-

ального страхування як основної форми реалізації соціального захисту 

громадян від негативного впливу виробничих та соціальних ризиків, 

інструментом забезпечення якого э державні позабюджетні фонди.   
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Тому держава через систему соціального захисту повинна сприя-

ти підвищенню гарантій та послідовності реформувань у системі соці-

ального страхування. Необхідність дотримання соціальної політики 

яка є - системою правових, організаційних та інших заходів державних 

і недержавних установ та організацій, що враховує економічний поте-

нціал країни і спрямована на підтримання соціальної стабільності в 

суспільстві, створення умов для зростання добробуту працездатних 

осіб та забезпечення належного рівня життя тих, хто через непрацезда-

тність чи інші життєві обставини не має достатніх засобів до існуван-

ня. Законодавчою базою для проведення соціальної політики є статті 

41-52 Конституції, де закріплені соціально-економічні права людини, 

запорукою реалізації яких є, в основному, економічні чинники. 

Матеріал дослідження. Соціальний захист населення є одним з 

першочергових завдань соціальної політики для будь-якої держави та 

відіграє значну роль у житті її громадян. В Україні право на соціаль-

ний захист закріплено в Конституції 1996 р., а також у спеціальних 

законах, що стосуються допомоги із соціального забезпечення. На 

жаль, остаточного вигляду система соціального захисту в Україні ще 

не отримала і перебуває у процесі постійного реформування. 

Метою доповіді є аналізування роботи суб’єкту та об’єкту стра-

хування від нещасних випадків на підприємствах України та соціаль-

ний захист. 

Соціальний захист. Протягом життя, кожна людина знаходиться 

перед небезпекою настання обставин, які можуть самим безпосереднім 

чином вплинути на стан її здоров'я та призвести до втрати заробітку - 

основного джерела засобів до існування. До таких обставин відносять 

хворобу, старість, інвалідність. Побороти ці обставини, в більшості 

випадків, самостійно, особа не може, оскільки вони визначаються об'-

єктивними соціально-економічними умовами, тісно пов'язані із трудо-

вою діяльністю і майже не залежать від волі особи. Проте, вони впли-

вають на соціальну стабільність суспільства і тому, держава бере на 

себе певну відповідальності за їх настання і створює систему соціаль-

ного захисту. 

Таким чином, поняттям «соціальний захист» охоплюються соціа-

льні права людини. Право на працю, на освіту, на житло, на відпочи-

нок, на безпечне довкілля, на охорону здоров'я, на достатній життєвий 

рівень, на безпечні умови праці, на заробітну плату, не нижчу мініма-

льно встановлених стандартів та ін. 

Основні складові соціального захисту населення України 

1) соціальне забезпечення; 

2) соціальна допомога; 
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3) соціальне страхування. 

Соціальне страхування створює умови для відтворення робочої 

сили та захисту громадян у разі настання певних страхових випадків: 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, нещасного 

випадку на виробництві, догляду за дитиною, вагітності та пологів 

тощо. 

Суб'єкти страхування від нещасного випадку - це застраховані 

громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, стра-

хувальники та страховик. 

Висновок. Отже, державне соціальне страхування є основою сис-

теми соціального захисту населення, при цьому стан соціальної сфери 

є основним індикатором розвитку країни загалом та суспільного доб-

робуту зокрема. На жаль, поточна економічна ситуація в нашій країні 

негативно впливає на розвиток системи соціального страхування. Але 

все ж соціальна реформа триває, й Україна як соціальна держава має 

створити відповідні умови для підвищення матеріального забезпечен-

ня суспільства на рівні сучасних стандартів, задоволення його культу-

рних потреб, гарантування особистої безпеки кожного громадянина та 

досягнення соціальної справедливості в процесі реалізації економічної 

політики. 

 

НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ 

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Оловаренко А.В. 

Науковий керівник – Нестеренко С.В., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Актуальність проблеми. У сучасних умовах важливе значення 

набуває атестація робочих місць. Атестація проводиться на підприємс-

твах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й гос-

подарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, 

сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небез-

печних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на 

стан здоров’я, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньо-

му. 

Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оці-

нка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супу-

тніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я і пра-

цездатність працівників у процесі трудової діяльності. Для працівників 

атестація робочого місця — це правова підстава для надання на підп-

риємстві компенсацій та гарантій за роботу із шкідливими і небезпеч-

ними умовами праці. 
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Основна мета у тому, що є необхідність постійного регулювання 

та підтримання комфортних відносин між роботодавцем і працівника-

ми у сфері реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, на пільги 

та компенсації за роботу в несприятливих умовах, а також на пільгове 

пенсійне забезпечення. 

Під час проведення атестації визначають умови праці і здійсню-

ють їх оцінку з урахуванням впливу на працівників усіх факторів ви-

робничого середовища і трудового процесу, передбачених Гігієнічною 

класифікацією, сукупних факторів технічного та організаційного рівня 

умов праці, ступеня ризику ушкодження здоров’я. 

Атестацію має проводити атестаційна комісія, склад і повнова-

ження якої визначаються наказом по підприємству, організації в стро-

ки, передбачені колективним договором, але не рідше як один раз на 

п’ять років. Дата і термін проведення чергової атестації визначаються з 

урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну 

попередньої атестації. 

Здійснюючи атестацію, необхідно: 

- установити фактори і причини виникнення несприятливих умов 

праці; 

- провести санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничо-

го середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робо-

чому місці; 

- провести комплексну оцінку факторів виробничого середовища 

і характеру праці на відповідність їх характеристик стандартам безпе-

ки праці, будівельним і санітарним нормам та правилам; 

- встановити ступінь шкідливості й небезпечності праці та її ха-

рактер за Гігієнічною класифікацією; 

- обґрунтувати віднесення робочого місця до категорії зі шкідли-

вими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами 

праці; 

- визначити (підтвердити) права працівників на пільгове пенсійне 

забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші 

пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах; 

- скласти перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з 

пільговим пенсійним забезпеченням працівників; 

- проаналізувати реалізацію технічних та організаційних заходів, 

спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці. 

За результатами проведеної атестації атестаційна комісія складає 

відповідні переліки:  
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- по-перше, робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, 

працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, що ви-

значаються законодавством.  

- по-друге, робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, 

працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за 

рахунок коштів підприємства. 

Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій та посад під-

писує голова комісії, відповідно погоджуючи з профспілковим коміте-

том. На підприємстві видається наказ, яким затверджуються вищевка-

зані переліки. 

Висновок. Після проведення комплексної оцінки всіх факторів 

виробничого середовища і трудового процесу за результатами робіт 

можливо обґрунтувати: пільги і компенсації, належні працівникам за 

шкідливі умови праці на підприємствах, додаткові відпустки, скороче-

ний робочий день, доплати за шкідливі умови, видачу молока або рів-

ноцінних продуктів, пільгове пенсійне забезпечення. Тому, проведення 

атестації робочих місць має важливе значення при проведенні оціню-

вання та управління ризиками для життя й здоров’я працівників під 

час виконання трудових відносин на робочих місцях, що необхідно для 

повноцінної роботи системи охорони праці на підприємстві, а також 

для соціального захисту працівників. 

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Шаповалова О.С. 

Науковий керівник – Нестеренко С.В., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Всебічна інтеграція України в Міжнародну організацію торгівлі 

та інші міжнародні організації, створення спільних підприємств, праця 

випускників вузів в іноземних фірмах вимагають від спеціалістів усіх 

галузей народного господарства знання державного і міжнародного які 

використовують найману працю, включаючи приватних осіб. Закон 

встановлює персональну відповідальність роботодавців за дотримання 

норм охорони праці, створення безпечних та здорових умов праці. 

Метою політики охорони праці є зведення до мінімуму показни-

ків виробничого травматизму та професійних захворювань. Ця мета 

набула нових форм у ЄС протягом останніх років і поширилася сього-

дні до пропаганди «добробуту на роботі», що означає моральний, фі-

зичний та соціальний добробут, а не лише відсутність нещасних випа-

дків та професійних захворювань.  
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Аналіз стану охорони праці полягає у визначенні наявності якос-

ті, надійності, безпеки - як складових системного менеджменту. Зага-

льною і головною ланкою системи, що об'єднує в собі три єдині понят-

тя якості, надійності і безпеки - є людина, його управлінська, органі-

зуюча і виконавська роль.  

Системний підхід до менеджменту охорони праці і якості соціа-

льно-виробничих процесів: створення цілісної системи для досягнення 

цільових завдань найбільш ефективним способом, організація взаємоз-

в'язку і взаємодії суб'єктів і об'єктів управління, безперервне вдоско-

налення системи на основі оцінки фактичного стану і подальшому ко-

ригуванні дій; взаємовигідні і взаємовідповідальні стосунки з партне-

рами і працівниками. 

Застосування цього принципу зазвичай зводиться до наступного: 

відкритому спілкуванню, обміну інформацією і планами на майбутнє, 

створення спільних розвиваючих дій, визнання покращень і досягнень 

партнерів; у числі вигод такого підходу - збільшення можливостей 

отримання прибутків для партнерів і формування передумов для без-

печного виробництва робіт і процесів.  

Персонал підприємства або компанії представляє найвищу цін-

ність і з цих причин участь працівників усіх категорій в їх діяльності є 

необхідною умовою ефективного функціонування системи. Тому не-

обхідно залучати працівників до процесів управління і адекватного 

виконання, використання їх здібностей і потенціалу по відношенню до 

завдань, цілей та інтересів підприємства, що виражаються в розумінні 

людьми важливості їх особистої ролевої участі в рішенні проблем, 

прийняття ними відповідальності за ці проблеми і можливі шляхи їх 

рішення.  

Сучасна концепція управління безпекою базується по суті прак-

тично на принципах менеджменту якості. Під надійністю підприємства 

слід мати на увазі стабільність функціонування, перспективи розвитку, 

його безпеку, захищеність і стійкість від дії різних чинників виробни-

чого і невиробничого характеру, кон’юнктурних ринкових впливів. В 

охороні праці практично слабо використовується взагалі, такий ефек-

тивний механізм як мотивація і стимулювання персоналу. 

Вказані вище категорії (якість, надійність, безпека) є ключовими і 

необхідними складовими не тільки системного підходу до забезпечен-

ня безпеки, показниками культури праці але і запорукою успішної 

стійкої бізнес-діяльності. Враховуючи це, сучасна політика на підпри-

ємстві має бути орієнтована не лише на окремі складові (безпека, як-

ість, надійність), але і одночасно на їх комплексне рішення. Тільки за 

умови реалізації політики, адекватної сучасним вимогам, підприємство 
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може розраховувати на успіх і має шанси закріпити свої позиції на 

ринковому полі.  

Сьогодні ключовими категоріями системи корпоративного уп-

равління при характеристиці будь-якого підприємства, організації, 

компанії стають поняття - «якість послуг і продукції», «надійність фу-

нкціонування процесів і підприємства», «безпека людини (персона-

лу)».  

Висновок: Підприємство, яке являється в усіх відношеннях на-

дійним, забезпечує високу культуру і якість процесів, послуг і продук-

ції, що гарантує безпеку, стає привабливим для інвесторів, партнерів, а 

це означає - можливість впровадження передових технологій, поліп-

шення умов праці, збільшення об'ємів виробництва, ріст матеріальних 

і соціальних благ для працівників, соціальна стабільність і комфорт-

ність в трудовому колективі. 

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ АКУСТИЧНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Агаркова К.А., Мороз Н.С. 

Науковий керівник – Нікітченко О.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Останнім часом все більше уваги приділяється проблемі шуму. 

Особливо ця актуально для великих міст, де людина щодня піддається 

впливу багатьох шкідливих факторів. Всякий небажаний для людини 

звук є шумом. Інтенсивне вплив шуму на організм людини несприят-

ливо впливає на перебіг нервових процесів, сприяє розвитку втоми. 

Тому шум визнаний одним з шкідливих чинників. 

Як будь-який шкідливий чинник, шум підлягає жорсткому нор-

муванню. 

Звукопоглинальні матеріали та конструкції підрозділяються на: 

волокнисто-пористі (мінеральна вата, фетр, акустична штукатурка); 

Мембранні поглиначі (плівка, фанера, закріплені на дерев'яних латах). 

Ці звукоізоляційні матеріали застосовують для ізоляції приміщень від 

поширення матеріального (ударного) перенесення звуку. На відміну 

від звукопоглинальних ці матеріали залишаються практично в прихо-

ваному від погляду стані у вигляді прокладок шарів в конструкціях 

внутрішніх стін (перегородок) і міжповерхових перекриттів будівель. 

Вони розташовуються між зовнішніми оболонками (панелей, щитів та 

ін.), перебуваючи у вільному (не стислому) або навіть підвішеному 

стані (наприклад, підвішені мати). 

Звукоізоляційними матеріалами служать пористі полімерні мате-

ріали (пенополіполіетілен – «Петрофлен»,  «Ізолон» - пенополіетилен, 
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пенополіпропілен – «Пенотерм», і ін.) і напівтверді мінераловатні і 

скловатні мати і плити на синтетичній зв'язці типу «Роквул», «Еко-

фон», «Армстронг» і ін. З таких матеріалів виготовляють звукоізолю-

ючи перегородки між виробничими та адміністративними приміщен-

нями. Тому розглянемо більш детально питання застосування цих ма-

теріалів до виробничих приміщень де виробляють фармацевтичну та 

хімічну продукцію.     

Подвійні стіни або перегородки зазвичай проектують з жорсткою 

зв'язком між елементами по контуру або в окремих точках. Величина 

проміжку між елементами конструкцій повинна бути не менше 40 мм. 

для збільшення звукоізоляції подвійних стін і перегородок рекомен-

дуються такі конструктивні заходи: збільшення товщини проміжку 

між елементами подвійний конструкції; усунення жорсткого зв'язку 

між елементами подвійний конструкції, а також з конструкціями, що 

примикають до стін і перегородок. 

Для збільшення звукоізоляції повітряного шуму стіною або пере-

городкою, виконаною із залізобетону, бетону, цегли і т.п., у ряді випа-

дків доцільно використовувати додаткову обшивку на віднесенні. В 

якості обшивки можуть використовуватися: гіпсокартонні листи, твер-

ді деревно-волокнисті плити і подібні листові матеріали, прикріплені 

до стіни по дерев'яних рейок, по лінійним або точковим маяках з гіп-

сового або цементно-піщаного розчину, по металевому каркасу. 

Повітряний проміжок між стіною і обшивкою доцільно викону-

вати товщиною 40-60 мм і заповнювати м'яким звукопоглинальним 

матеріалом (мінераловатними або скловолокнистими плитами, спіне-

ними поліетиленом). Оптимальна товщина звукопоглинача становить 

2/3 товщини повітряного проміжку. 

Внутрішні стіни, що розділяють адиіністративні приміщення, до 

яких пред'являються підвищені вимоги по ізоляції повітряного шуму 

(необхідний індекс RW = 54 ... 59 дБ), слід проектувати подвійними з 

повним роз'єднанням їх елементів між собою і від прилеглих констру-

кцій, що виключає непряму передачу звуку в ізолюються приміщення 

по прилеглим стін і перекриттів. 

Необхідна товщина звукоізоляційного шару матеріалів визнача-

ється розрахунком. При цьому необхідно правильно вибрати співвід-

ношення між товщиною шару ізоляційного матеріалу і навантаженням 

(стяжкою з покриттям підлоги) з тим, щоб резонансна частота коли-

вання статі була мінімально низькою і при цьому не стати жертвою 

руйнування звукоізоляційній прокладки. 

Більш доцільно застосувати у нашому випадку для звукоізоля-

ційних прокладок матеріал «Пенотерм».  В залежності від товщини 
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прокладки і поверхневої густини стяжки забезпечує індекс зниження 

приведеного рівня структурного шуму під перекриттям від 20 до 22 дБ, 

що в більшості реальних випадків дозволяє виконати нормативні ви-

моги по ізоляції його ізоляції. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ  СИСТЕМ 

ТРАНСПОРТУВАННЯ НА ЗЕРНОСХОВИЩАХ 
 

Іванющенко В.В. 

Науковий керівник – Нікітченко О.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Серед існуючих засобів боротьби з шумом і вібрацією стаціонар-

них джерел шуму, що знаходяться в приміщенні або відкритому прос-

торі, а також основного джерела шуму агрегатів транспортування - її 

енергетичної установки, найбільш комплексним є капотування. Капо-

тування є установкою на джерело шуму звукоізолюючого капота із 

забезпеченням між ними повітряного проміжку. 

Зазвичай спроби укласти джерело шуму в абсолютно герметич-

ний капот з метою досягнення максимальної звукоізоляції, як правило, 

призводять до значного підвищення температури повітря в підкапот-

ному просторі, що, в свою чергу, може прискорити руйнування агрега-

ту і знизити його економічні показники. Тому одним з основних кри-

теріїв якості капотування можна вважати ступінь герметичності капота 

- відношення сумарної площі отворів, прорізів і щілин до площі зовні-

шньої поверхні капота, виражену у відсотках. 

При капотування характер поширення звуку і теплоти під ка-

потом, а також і за капотом істотно змінюється через поділ простору 

на дві зони (між поверхнею і внутрішньою поверхнею капота і між 

зовнішньою поверхнею і зовнішнім простором) і визначається конс-

труктивними особливостями капота. 

Таким чином, акустична ефективність капота залежить від вели-

кої кількості факторів: форми і розмірів капота, жорсткості елементів 

огорожі, площі вентиляційних каналів, їх форми (отвір, щілину, отвір), 

середнього коефіцієнта звукопоглинання, звукоізоляції огороджуваль-

них конструкцій, коефіцієнта втрат і ін.  

Герметичність капота повинна бути такою, щоб він, забезпечую-

чи необхідну звукоізоляцію, не перешкоджав нормальному теплообмі-

ну в підкапотному просторі. 

 Крім того капот, будучи комплексним засобом зниження шуму в 

робочій зоні джерела шуму, містить елементи, що знижують передачу 

повітряного шуму, структурного шуму і теплоти. 
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До елементів, що знижують передачу повітряного шуму, відно-

сяться: стінки капота, екрани підкапотного простору, глушники шуму, 

що ущільнюють вузли і прокладки. 

Передачі структурного шуму перешкоджають виброізолюючи 

кріплення джерела шуму і самого капота, вібропоглинаючі структури 

стінок капота, вузли і прокладки. 

Знизити теплопередачу дозволяють пасивна і активна вентиляція 

підкапотного простору, теплоізолюючі структури стінок капота. 

Характерними особливостями капотів агрегатів (електроприво-

дів) є:  

- незначна товщина повітряного шару в підкапотному просторі 

у порівнянні з максимальними розмірами капота;  

- підвищений тепловиділення в повітряному підкапотному про-

сторі;  

- проходження трубопроводів і електричних кабелів через конс-

трукції капота;  

- наявність технологічних отворів, вентиляційних каналів і 

оглядових вікон, необхідних для експлуатації енергетичних установок 

пересувних агрегатів. 

В якості основного конструкційного матеріалу для огороджува-

льних поверхонь капота може бути рекомендований металевий лист 

або склопластик. Капоти, що виготовляються зі склопластику, в осно-

вному виготовляються одностінними і можуть мати будь-яку просто-

рову конфігурацію, мають високі звукоізоляційні властивості, крім 

того, склопластик - корозійностійкий матеріал.  

Капоти з таких матеріалів можуть тимчасово встановлюватися на 

електропривод транспортних стрічок (пневмоконвеерів) зерносховищ 

елеваторів. Акустична ефективність легких м'яких капотів (2-10 дБ) 

істотно нижче, ніж сталевих, однак облицювання внутрішньої поверх-

ні шаром легкого звукопоглинача товщиною - не більше 30 мм дозво-

ляє істотно (від 4 до 15 дБ) підвищити їх акустичну ефективність, осо-

бливо в області високих частот.  

Крім того, як звукопоглинальних матеріалів  можуть бути вико-

ристані об'ємні волокнисті або спінені полімерні матеріали, які можуть 

бути нанесені на металеві листи огороджувальних конструкцій для 

зниження рівня звукового тиску на працівників. 
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СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МЕТЕОУМОВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІЗ 

ВЛАШТУВАННЯМ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ 
 

Галушкова А. Р. 

Науковий керівник – Нікітченко О. Ю, канд. техн. наук, доцент 
 

Мікроклімат виробничих приміщень - це метерологічні умови 

внутрішнього середовища цих приміщень, які визначаються спільною 

дією на організм людини температури, вологості, швидкості руху пові-

тря, та теплового випромінювання. 

Продуктивність праці та самопочуття працюючих залежить від 

стану довкілля і передусім від змін температури, швидкості руху пові-

тря, атмосферного тиску, теплового випромінювання. 

Відповідно до чинних санітарних норм метерологічні умови ро-

бочої зони визначаються на висоті 2 м над рівнем підлоги. 

Оптимальні мікрокліматичні умови— це таке поєднання кількіс-

них показників мікроклімату, які при тривалій і систематичній дії на 

людину забезпечують збереження нормального теплового стану орга-

нізму без напруження механізмів терморегуляції. Вони забезпечують 

почуття теплового комфорту і створюють передумови для високого 

рівня працездатності. 

Людина працездатна і гарно себе почуває, якщо температура на-

вколишнього повітря знаходиться у межах 18-20С̊ відносна вологість 

— 40-60 %, а швидкість руху повітря – 0,1-0,2 м/с. 

При вирішенні проблеми шляхом впровадження альтернативних 

джерел теплопостачання застосовують комплекс різних енергозбері-

гаючих заходів: впровадження теплових насосів, біопаливо, систем 

дистанційного керування енергоефективним комфортом в приміщен-

нях будівель – HERZ Smart Comfort, ін. 

Теплові насоси - це компактні економічні й екологічно чисті сис-

теми опалювання, що дозволяють отримувати теплову енергію для 

гарячого водопостачання й опалювання будівель за рахунок викорис-

тання тепла низькопотенційного джерела (теплота ґрунту, ґрунтових та 

артезіанських вод, озер, морів, тепло повітря) шляхом перенесення 

його до теплоносія із вищою температурою. 

Теплові насоси використовують енергію природи, що є безкошто-

вною. Земля, зокрема, володіє запасами енергії. У декількох метрах 

нижче її поверхні вона зберігає сонячне тепло. Теплові насоси викори-

стовують теплоту ґрунту та  ґрунтових вод в залежності від технології. 

Енергія, накопичена в атмосферному повітрі, також підходить для обі-

гріву приміщень і виробництва гарячої води. Теплові насоси можуть 
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використовувати ці природні ресурси і, таким чином, істотно знижу-

ють витрати на виробництво теплової енергії. Теплові насоси - це ком-

пактні економічні й екологічно чисті системи опалювання, що дозво-

ляють отримувати теплову енергію для гарячого водопостачання й 

опалювання будівель за рахунок використання тепла низькопотенцій-

ного джерела (теплота ґрунту, ґрунтових та артезіанських вод, озер, 

морів, тепло повітря) шляхом перенесення його до теплоносія із ви-

щою температурою (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема роботи теплового насосу 

  

Енергетичний потенціал навколишнього атмосферного повітря 

залежить від пори року. При цьому температура повітря коливається 

від + 15 0С до +35 0С влітку та від -25 0С до +100С взимку. Однак, 

незважаючи на це, сучасні технології дозволяють використовувати 

навколишнє повітря в якості джерела теплової енергії майже цілорічно 

(до -15…-20 0С) (рис. 1). 

Переваги використання атмосферного повітря: 

• відмінна доступність до джерела енергії без переоснащення;  

• не потрібно дозволу;   

• компактні розміри;  

• найнижчі інвестиційні витрати;  

• відмінно підходить для модернізації старих систем опалення. 

Повітряні теплові насоси можуть нагрівати як повітря (тип «пові-

тря-повітря»), яке направляється в приміщення для його обігріву, так і 

воду (тип «повітря-вода»), яка використовується в водяних системах 

опалення та гарячого водопостачання. 
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АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТЕЙ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ЧИННИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 
 

Козир Я. С., Буковська І.В., Верхолаз Н.С., Яриш Л.В.  

Науковий керівник – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент 
 

В якості показників об’ємів завдань в плані забезпечення нормо-

ваних умов праці на підприємствах з шкідливими умовами праці доці-

льно використовувати ймовірності певної кількості випадків виник-

нення небезпечних факторів. В якості показників небезпеки працівни-

ків доцільно використовувати ймовірності знаходження робочих місць 

підприємства у стані дії певної кількості небезпечних факторів. Пору-

шення нормальних умов праці на території підприємства можна розг-

лядати як дискретний випадковий процес, з постійною інтенсивністю 

виникнення відхилень тобто розглядати як марківський ланцюг. 

 Випадковий процес виникнення небезпечних факторів в цьому випад-

ку характеризується послідовністю станів: 

0 1 2, , , ..., ns s s s                                                   (1) 

де s0, s1, s2, … sn – стан, коли на обєкті спостерігається 0, 1, 2, n 

небезпечних факторів відповідно. 

В силу постійності інтенсивності переходів системи із стану в 

стан процес є однорідним. Для випадку коли система має кінцеву кіль-

кість станів si знаходження ймовірності рі(t) перебування системи у і-

ому стані здійснюється за допомогою рівнянь Колмогорова: 
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Де 
i - інтенсивність переходів системи від стану і до стану і+1; 

i  - інтенсивність переходів системи від стану і до стану і-1. 

При t →,  ( ) / 0idp t dt → , ймовірності стану процесу виникнення 

небезпечного фактору та його ліквідації отримуються в результаті рі-

шення системи алгебраїчних рівнянь та мають наступний вид: 
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Рівняння (3) дозволяють визначити ймовірності виникнення не-

безпечних факторів. Рівняння перехідного процесу встановлення ймо-

вірностей для трьох станів мають наступний вид 
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де a, b, – початкові умови р0(0), р1(0), відповідно. 

Час ліквідації порушення нормальних умов праці залежить від 

вчасного виявлення відхилення, отримані таким чином ймовірності 

доцільно використовувати при ухвалені рішень щодо встановлення 

системи автоматичного контролю шкідливих виробничих факторів. 

 

РОЗПОДІЛ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА РІВНЕМ НЕБЕПЕКИ   
 

Козир Я. С., Буковська І.В., Верхолаз Н.С., Яриш Л.В.  

Науковий керівник – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент 
 

Необхідною умовою запровадження ефективних заходів направ-

лених на підвищення рівня охорони праці є наявність адекватної та 

достовірної інформації про рівень безпеки на об’єктах. Основною про-

блемою при оцінці рівня безпеки є наявність цілої низки чинників, що 

здійснюють прямий та опосередкований вплив на безпеку працюючих, 

також наявність між чинниками зв’язків, що ускладнюють адекватну 

оцінку. Розв’язання задачі оцінки рівня небезпек пропонується здійс-

нювати використовуючи метод головних компонент для визначення 
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чинників що характеризують робочі місця за рівнем небезпеки, методи 

теорії ієрархії для отримання комплексного показника рівня небезпеки 

та методи кластерного аналізу, для об’єднання робочих місць за її рів-

нем. Метод головних компонент (англ. Principal component analysis) – 

дозволяє зменшити розмірність даних, втративши найменшу кількість 

інформації. Обчислення головних компонент зводиться до обчислення 

власних векторів і власних значень коваріаційної матриці початкових 

даних. Ці власні вектори виступають ваговими коефіцієнтами, за до-

помогою яких шляхом згортання початкових даних будуються вто-

ринні узагальнені показники. Як метод ранжирування робочих місць 

по рівню безпеки обрано метод аналізу ієрархій (Analytic Hierarchy 

Process -  Т.Сааті). На підставі отриманих значень будується рейтинг 

робочих місць. Після ієрархічного відтворення проблеми ранжируван-

ня складається множина обернено симетричних квадратних матриць 

парного порівняння робочих місць між собою - матриці порівнянь. Для 

цього робочі місця попарно порівнюються відносно кожного показни-

ка. Після обчислень комплексного показника небезпеки, обираючи 

відповідну метрику, методами кластерного аналізу визначаються гру-

пи з відповідним рівнем небезпеки. Кількість груп можна визначити за 

співвідношенням Старджеса.  

В якості метрики можна використати Евклідову відстань що є ге-

ометричною відстанню в багатовимірному просторі. 

Геометрично вона краще всього об'єднує об'єкти в кулястих ску-

пченнях. Або квадрат евклідова відстані. Для додання більшої ваги 

віддаленим один від одного об'єктам. 

Використання запропонованого підходу дозволить здійснювати 

комплексну оцінку рівня безпеки об’єктів суб’єкта господарювання. 

 

СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 

ВИРОБНИЧОГО ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ 
 

Панарін Є.А., Орєшина К.К., Одод Я.Ю. 

Науковий керівник – Сєріков Я.О., канд. техн. наук, доцент 
 

З кожним роком зростає виробництво та споживання електрое-

нергії, а відтак і кількість людей, які в процесі своєї життєдіяльності 

використовують (експлуатують) електричні пристрої та установки. 

Тому питання електробезпеки набувають особливої ваги. 

Аналіз виробничого травматизму показує, що кількість травм, 

які спричинені дією електричного струму, є незначною і складає бли-

зько 1 %, однак із загальної кількості смертельних нещасних випадків 

частка електротравм вже складає 20-40% і займає одне з перших місць. 
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Найбільша кількість випадків електротравматизму, в тому числі з сме-

ртельними наслідками, відбувається при експлуатації електроустано-

вок напругою до 1000 В, що пов'язано з їх значним поширенням і від-

носною доступністю практично для кожного, хто працює на виробниц-

тві. Кількість і частота випадків електротравматизму під час експлуа-

тації електроустановок напругою вище 1000 В менші, що зумовлено 

незначним поширенням таких електроустановок і обслуговуванням їх 

висококваліфікованим персоналом. Основними причинами електрот-

равматизму на виробництві є: випадковий дотик до неізольованих 

струмоведучих частин електроустановок; використання несправних 

ручних електроінструментів; застосування нестандартних або неспра-

вних переносних світильників напругою 220 чи 127 В; робота без на-

дійних захисних засобів та запобіжних пристосувань; дотик до незазе-

млених корпусів електроустановок, що опинилися під напругою вна-

слідок пошкодження ізоляції; недотримання правил улаштування, тех-

нічної експлуатації та правил безпеки праці при експлуатації електроу-

становок. Електроустановки, з якими доводиться мати справу практи-

чно всім працівникам на виробництві, становлять значну потенційну 

небезпеку ще й тому, що система аналізаторів людини не здатна на 

відстані виявляти наявність електричної напруги. В зв'язку з цим захи-

сна реакція організму проявляється лише після того, як людина потра-

пила під дію електричного струму. Проходячи через організм людини 

електричний струм справляє на нього термічну, електролітичну, меха-

нічну та біологічну дію. 

Термічна дія струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, 

нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та інших органів, через 

які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціона-

льних розладів. Електролітична дія струму характеризується розкла-

дом крові та інших органічних рідин, що викликає суттєві порушення 

їх фізико-хімічного складу. Механічна дія струму проявляється ушко-

дженнями (розриви, розшарування тощо) різноманітних тканин органі-

зму внаслідок електродинамічного ефекту. Біологічна дія струму на 

живу тканину проявляється небезпечним збудженням клітин та тканин 

організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням 

м'язів. Таке збудження може призвести до суттєвих порушень і навіть 

повного припинення діяльності органів дихання та кровообігу. Для 

зниження рівня виробничого травматизму при виконанні робіт в елек-

тричних установках на підприємствах застосовують наступні основні 

засоби: 

Захисне заземлення - навмисне електричне з'єднання з землею 

або її еквівалентом металевих струмопровідних частин, що можуть 
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опинитися під напругою. Заземлення здійснюється за допомогою при-

родних штучних або змішаних заземлювачів. Заземлення захищають за 

рахунок малого їх опору.  

Занулення  - це навмисне електричне з'єднання з нульовим захи-

сним провідником металевих неструмоведучих частин, які можуть 

опинитися під напругою. Це основний засіб захисту від ураження лю-

дей струмом в електроустановках напругою до 1000 В в мережі з глу-

хозаземленою нейтраллю. 

 Використання малих напруг. При роботі з переносними електро-

інструментами при пошкодженні ізоляції і появі напруги на корпусі 

різко зростає небезпека ураження електричним струмом. В цих випад-

ках використовують малі напруги, тобто напруги не вище 42 В. Вико-

ристання малих напруг різко знижує небезпеку ураження, особливо 

коли роботи ведуться в приміщеннях з підвищеною небезпекою чи 

особливо небезпечних.  

Попереджуючі засоби. Попереджуюча сигналізація (звукова, сві-

тлова) - це стаціонарні пристрої, які сигналізують про вимикання апа-

ратів або про наявність чи відсутність напруги на даній ділянці мережі. 

Крім попереджувальних плакатів існують ще заборонні, наказові, по-

казові. 

Висновок. Електротравматизм у порівнянні з іншими видами 

травматизму складає до 1%, але за кількістю випадків з важкими нас-

лідками займає одне з перших місць. Тому виконання захисних захо-

дів, що передбачені відповідними нормативно-технічними документа-

ми (ПУЕ, ПБЕЕ та ін.) є життєво необхідним. 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ 
 

Одод Я.Ю. 

Науковий керівник – Сєріков Я.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Виробничий травматизм і профзахворювання не випадково прирі-

внюють до національних бід. Вони приносять не тільки горе і страж-

дання потерпілим, їх близьким і рідним, а й викликають за собою вели-

чезні, непоправні суспільні втрати, негативно впливають на економіку 

підприємств, країн, знижують рівень безпеки життєдіяльності населен-

ня.  

За статистичними даними Міжнародної організації праці (МОП), 

якщо врахувати всі нещасні випадки, що відбуваються в світі, то кіль-

кість людей, які страждають від них щорічно, складе більше, ніж 10 
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млн осіб. При цьому, за оцінками МОП близько 2,3 млн чоловіків і 

жінок щорічно гинуть в результаті нещасних випадків на робочому 

місці або пов'язаних з роботою захворювань , тобто, в середньому 6000 

осіб щодня. МОП регулярно оновлює ці дані, зміни яких показують 

зростання кількості нещасних випадків і погіршень стану здоров'я пра-

цюючих на підприємствах. 

Аналіз обставин, статистичні дані МОП про нещасні випадки на 

виробництві, в тому числі і зі смертельними наслідками, показують, 

що за останні роки найбільшу смертність серед працівників виклика-

ють пов'язані з роботою захворювання. Негативним явищем, що спо-

стерігається на протязі останніх років, особливо в країнах з відсталою 

економіко, також відзначається непропорційно високий рівень нещас-

них випадків, що не враховуються у відповідних звітах підприємств. 

На дійсний відрізок часу смертність від нещасних випадків зай-

має третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. 

При цьому виробничий травматизм і професійні захворювання зі смер-

тельними наслідками перевищують значення минулих років, тобто 

вони мають тенденцію до постійного підвищення за аналізований пе-

ріод часу.  

Вивчення причин виробничого травматизму та професійних за-

хворювань проводиться на підставі відомостей, викладених в матеріа-

лах розслідування нещасних випадків та професійної захворюваності 

на виробництві за відповідними встановленими головним управлінням 

ДЕРЖПРЦІ формами. Ці документи містять достатньо значний обсяг 

інформації, який можна використовувати для комплексного аналізу 

цього явища за допомогою статистичних методів: статистичних угру-

повань, середніх величин, показників динаміки, табличного і графічно-

го методів. 

На даний час рівень виробничого травматизму на підприємстві 

виражається абсолютним числом нещасних випадків, пов'язаних з ви-

робництвом, за певний період (місяць, квартал, рік). Однак для порів-

няльного аналізу виробничого травматизму використання тільки цього 

показника недостатньо, так як при інших рівних умовах кількість не-

щасних випадків залежить від чисельності працюючих. Тому в якості 

відносного показника рівня травматизму на підприємстві використо-

вують показник (коефіцієнт) частоти нещасних випадків. Він розрахо-

вується як відношення абсолютного числа нещасних випадків на виро-

бництві до середньої чисельності працюючих, помножене на тисячу. 

В той ще час всі ефективні системи профілактики нещасних ви-

падків і професійних захворювань можуть грунтуватися тільки на гли-

бокому і всебічному аналізі їх причин. Тим часом причини травматиз-
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му на виробництві різноманітні. Серед сотень нещасних випадків важ-

ко знайти однакові з причин, що їх викликали.  

Тобто, вдосконалення методів дослідження виробничого травма-

тизму та професійних захворювань є можливим проводити в напрямку, 

на основі статистичного аналізу за фактами, які мають безпосередній 

зв'язок з нещасними випадками на виробництві. До таких факторів, 

наприклад відносяться такі:  

- характер, локалізація і результат травм, місце події;  

- число днів непрацездатності;  

- види події та причини нещасних випадків; 

- категорії і робочий розряд робітників, які отримали травми;  

- вид виробничої діяльності постраждалих;  

- віком, стать та стаж постраждалих;  

- час отримання травми протягом зміни тощо. 

Використання такого системного підходу до вивчення, виявлення 

причин виробничого травматизму й професійної захворюваності на-

дасть можливість вирішити поставлене завдання з вдосконалення ме-

тодів дослідження виробничого травматизму та професійних захворю-

вань. Це забезпечується більш глибоким аналізом причин проявлення 

цих показників виробничої діяльності підприємства, а при викорис-

танні відповідного програмного забезпечення, за умови достатнього 

масиву даних, і проводити прогнозування динаміки розвитку цих 

явищ.  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ПРАЦІ БАНКІВСЬКИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 
 

Орєшина К.К. 

Науковий керівник – Сєріков Я.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Вирішення  завдань, удосконалення охорони праці, збереження 

здоров'я працівників є невід'ємною частиною стратегій країн Євросою-

зу та інших економічно розвинутих країн світу. 

В цих країнах на державному рівні ставиться стратегічне завдан-

ня з розробки нових шляхів досягнення культури безпечної і нешкід-

ливої праці в умовах сучасного розвитку засобів виробництва. Така 

стратегія спрямована на досягнення високого рівня розуміння того, що 

здоров'я працівників, нешкідливість умов праці, безпека робочих місць 

повинні стати системним елементом сучасного. підприємства, устано-

ви, організації. На додаток до цього практика свідчить, що вирішення 

завдання створення комфортних умов праці для персоналу підпри-
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ємств, установ чи організацій дає змогу одержати й як соціальний, так 

і визначений економічний ефект.  

Науково-технічні перетворення, що відбулися за останні роки як 

в усьому світі, так і у нашій країні, призвели до появи нових видів дія-

льності людини й змінили вимоги та умови праці до багатьох існуючих 

професій. Значних змін зазнали, зокрема, умови праці працюючих у 

банківській системі, іншими стали їх організаційна структура, органі-

зація і принципи роботи. Значно змінилася, стала більш досконалою їх 

матеріально-технічна база: вдосконалилась технічна оснащеність, 

з'явилися комп'ютери та інші засоби оргтехніки. Широкого поширення 

набули та стали використовуватися електронні засоби зв'язку й плате-

жів.  

У результаті таких змін на даний час змінився соціальний і еко-

номічний статус банківського працівника, а також і організація робо-

чого місця, його умови праці.  

Особливо це відноситься до тієї категорії банківських службов-

ців, які виконують роботи з безпосереднім обслуговуванням клієнтів 

банківської установи. Але, наряду з позитивними факторами – підви-

щенням оперативності проведення банківських операцій, комфортнос-

ті умов праці, підвищенням соціального статусу банківського праців-

ника тощо з’явилися й додаткові негативні фактори виробничого сере-

довища, що супроводжують виконання службових функцій. Очевидно, 

що це є логічним явищем, наслідком впровадження нових технологій, 

в тім числі й інформаційних.  

До характерних змін, що призвели до ускладнення умов праці ба-

нківських працівників, є поява таких негативних виробничих факторів 

(згідно класифікації Міждержавного ГОСТ 12.0.003-74* Небезпечні і 

шкідливі виробничі фактори): 

- робота з відеотерміналами комп'ютерів, яка займає достатньо 

значний відрізок робочого часу; 

- часті зміни (перемикання) видів діяльності; 

- підвищена відповідальність при виконанні роботи; 

- перенапруження зорового аналізатора; 

- гіподинамія тощо. 

Перераховані вище характерні негативні фактори, що формують 

умови праці банківського працівника, можуть бути факторами ризику 

виникнення й розвитку як психічних розладів, психічних захворювань, 

так і утрати їх фізичного здоров’я.  

За Класифікацією напруженості розумової роботи по фізіологіч-

ним і психофізіологічним критеріям визначають наступні чотири кате-

горії напруженості розумової праці: - ненапружена; - мало напружена; 
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- напружена; - дуже напружена. Аналіз, проведений згідно з наведе-

ною класифікацією, дав змогу встановити, що робота такого персоналу 

банку. відноситься до категорії напруженої розумової праці.  

Внаслідок впливу таких несприятливих факторів умов праці та. 

виробничого середовища на організм банківських працівників, у них. 

проявляється психофізіологічне та фізичне стомлення, дратівливість 

(особливо в кінці робочого дня), стомленні зорового аналізатора тощо.  

За опублікованими даними досліджень у банківських працівни-

ків. зафіксовано також і підвищення артеріального тиску та пульсу до 

кінця робочого дня. Це також свідчить про наростаюче нервове пере-

напруження у банківських працівників досліджуваної категорії.  

У результаті дослідження умов праці банківських службовців, які 

задіяні в обслуговуванні клієнтів комерційного банку, розроблені на-

ступні рекомендації: - з метою зниження кількості похибок у роботі й 

розвинення додаткового стомлення необхідно розподіляти наванта-

ження й підбирати характер виконуваної роботи працівником відпо-

відно до рекомендацій психолога; - при перевантаженні працівників 

(при значній кількості клієнтів банку) рекомендується введення техно-

логічних перерв. З метою забезпечення обробки всього обсягу наявної 

інформації, керівництву банку рекомендується підготувати додаткових 

спеціалістів, які зможуть тимчасово, на час таких перерв, замінити 

основних працівників. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТА ПОБУТОВОГО 

ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ 
 

Панарін Є.А. 

Науковий керівник – Сєріков Я.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Дослідження й аналіз травматизму в державі є обов'язковою час-

тиною систем забезпечення безпеки життєдіяльності населення та уп-

равління. охороною праці. При використанні системного підходу такі 

дослідження створюють відповідні статистичні дані, на основі яких 

може бути вирішення завдання визначення причин травматизму. Оче-

видно, що використання таких баз даних як основи, дозволить вирішу-

вати проблеми зменшення травм, одержуваних як на підприємствах, 

так і в побуті шляхом розроблення і впровадження необхідних заходів. 

За статистичними даними Міжнародної організації праці (МОП), 

якщо врахувати всі нещасні випадки, що відбуваються в світі, то кіль-

кість людей, які страждають від них щорічно, складе більше, ніж 10 

млн осіб. При цьому, за оцінками МОП близько 2,3 млн чоловіків і 

жінок щорічно гинуть в результаті нещасних випадків на робочому 
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місці або пов'язаних з роботою захворювань , тобто, в середньому 6000 

осіб щодня.  

До галузей виробничої діяльності, що характеризуються підви-

щеним рівнем виробничого травматизму, відносяться енергетика, бу-

дівництво, житлово-комунальне господарство.  

Результати численних досліджень в галузі електробезпеки, що.. 

проведені як в нашій країні, так і за кордоном, показують, що рівень 

електротравматизму як в промисловості, так і в побуті, незважаючи на 

постійне вдосконалення захисних засобів і організаційних заходів як і 

раніше є. недопустимо високим. При цьому слід вказати, що якщо в 

цілому на промислових підприємствах відзначається достатньо стійке 

зниження числа випадків. електротравматизму, то в побуті, побутових 

мережах спостерігається їх значний рівень і постійне їх зростання на 

протязі кількох останніх десятиліть. При цьому аналіз показує, що від-

носно галузі електроенергетики в країнах, що використовують станда-

рти Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), починаючи з 1970 

року, в середньому за десятиліття відбувалося зниження електротрав-

матизму в 1,5 - 2 рази. 

Аналіз виробничого травматизму в галузі енергетики свідчить, 

що близько 20% нещасних випадків, подій, що відбуваються на вироб-

ництві, відбуваються з вини персоналу. При цьому основними причи-

нами такого травматизму є: 

- відсутність або недолік навчання персоналу; 

- відсутність у працівників необхідного досвіду; 

- недотримання або ігнорування персоналом правил та інструкцій 

з охорони праці; 

- недогляд менеджменту в організації й управлінні технологічним 

обладнанням і виробничим персоналом; 

- робота персоналу під тиском менеджменту; 

- підвищена втома або погіршений стан здоров'я працівників; 

- незадовільний психофізіологічний стан працівників; 

- відсутність або недостатність систем контролю за додержанням 

приписаних правил охорони, безпеки праці та електробезпеки, які вра-

ховують і при їх дотриманні запобігали б можливості окремих поми-

лок персоналу. 

Серед причин, обумовлених людським фактором і такими, що 

безпосередньо впливають на виникнення травмонебезпечних ситуацій, 

слід виділити недостатні навички виконання технологічних операцій. 

Дослідження електротравматизму в невиробничій сфері, побуті 

показує на досить значний його рівень. При цьому рівень травматизму, 

що відбувається в побуті, має тенденцію до підвищення. Порівняльний 
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аналіз побутового травматизму в містах і сільській місцевості показує 

на вищий його рівень в останньому випадку. Значна частка побутового 

електротравматизму в сільській місцевості пояснюється. рядом насту-

пних специфічних особливостей: 

- використанням значної кількості електроустановок, електроп-

риладів, переносного електроінструменту; 

- наявністю електричного обладнання, яке експлуатується в при-

міщеннях з підвищеною небезпекою або в особливо небезпечних за 

ступенем поразки електричним струмом, а також і поза приміщеннями 

(тобто на відкритому повітрі);  

- не достатньо задовільним станом електричного обладнання з. 

позицій додержання вимог електробезпеки. 

Проведені дослідження стану виробничого та побутового елект-

ротравматизму свідчать про досить значний його рівень як у нашій 

країні, так і в зарубіжних країнах. Це потребує розробки відповідних 

заходів, що необхідно проводити з метою зниження його рівня. Як такі 

заходи рекомендуємо активізувати імплементацію Міжнародного за-

конодавства у галузі електротехніки та охорони праці з одночасною 

реалізацію тих положень, що викладені у цих документах. Необхідно 

також підвищити рівень навчання з електробезпеки як працівників, так 

і населення. 

 

БЕЗПЕКА ПРИ РОБОТІ ЗІ ШНЕКОВИМИ ЕКСТРУДЕРАМИ В 

ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Петрейко І.Я. 

Науковий керівник – Скрипник О.С., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Специфіка роботи на екструзійному обладнанні передбачає точне 

дотримання правил безпеки, що дозволяє виключити отримання травм 

і всілякого шкоди для здоров'я. 

Сучасні правила безпеки припускають введення обладнання в 

експлуатацію тільки після того, як будуть завершені монтажні та нала-

годжувальні роботи. Перед тим як в перший раз запустити екструдер 

необхідно провести ретельне очищення черв'яка, корпуси обладнання, 

а також решітки та формуючої головки. Обов'язково потрібно видали-

ти залишки термопластів, які раніше оброблялися на обладнанні. Таку 

роботу необхідно проводити не тільки перед введенням в експлуата-

цію, а й перед тривалим відключенням екструдера.  

Сучасна екструзійна лінія - це обладнання, яке використовується 

в різних галузях промисловості. У харчовій промисловості можливе 
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використання екструдерів (застосовуються для виготовлення пельме-

нів, чіпсів, дитячих сніданків різної форми). 

Запускати обладнання потрібно тільки після того, як корпус і го-

ловка досягнутий рекомендованої виробником температури. Зазвичай 

нагрів відбувається за 25-30 хвилин. Спочатку потрібно запустити об-

ладнання, використовуючи виключно низькі частоти. Далі після утво-

рення розплаву можна додавати частоту, спираючись на задані пара-

метри. Ігнорування цього простого правила може призвести до серйоз-

ної поломки обладнання, а також виникнення небезпечної для опера-

тора ситуації. 

Обов'язковою вимогою до оператора, який обслуговує обладнан-

ня подібного типу, є використання протигаза в тому випадку, якщо 

починається процес розкладання галогенсодержащими полімеру. При 

цьому всю основну роботу він повинен робити в стороні, виключаючи 

зону, уражену парами кислот та інших продуктів розкладання матеріа-

лів. 

Крім цього, обов'язковим правилом для оператора є носіння тер-

мозахисних рукавиць та спецодягу, яке зможе захистити від опіків і 

негативного впливу парів і газів, які нерідко утворюються в хімічній 

промисловості та в інших сферах, де застосовуються екструдери. 

 

НЕБЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОБАЗ 
 

Припростий В.О. 

Науковий керівник – Скрипник О.С., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Нафтова промисловість  є провідна галузь світової економіки. 

Вона має значний вплив на все світове господарство, та й на світову 

політику. Однак в разі порушення нормального процесу її функціону-

вання, вона становить загрозу для життя і здоров’я людей та згубно 

впливає на навколишнє середовище. 

 Для зберігання нафти і нафтопродуктів побудовані сховища і 

нафтобази. Розроблена ціла низка нормативних документів з дотри-

мання на нафтобазах вимог пожежної і техногенної безпеки. І біль-

шість з них безпечно експлуатується впродовж багатьох років. Однак 

всі нафтобази відносяться до об’єктів підвищеної небезпеки. 

 Згідно статистики , основними причинами аварій на нафтобазах 

є: не дотримання правил безпеки; порушення експлуатації небезпечних 

об'єктів; порушення норм технологічного процесу; порушення вироб-

ничої дисципліни і невірні (несанкціоновані) дії персоналу; незадові-

льна підготовка фахівців; незадовільний стан обладнання. 
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 Більшість аварійних ситуацій трапляється з причин пов'язаних з 

виникненням відмов, розгерметизацією обладнання, впливом людсько-

го фактора. 

 В разі аварійної ситуації з розливом нафтопродуктів існує поте-

нційна небезпека переростання її в більш небезпечну стадію – пожежу 

розливу. Основним уражаючим чинником у даному випадку буде тер-

мічний вплив на людей, навколишнє середовище і сусідні об’єкти. 

 Для резервуарів з нафтопродуктами можливі два варіанти розви-

тку аварії: пожежа в резервуарі без викиду палаючої рідини; пожежа з 

викидом палаючої рідини. Для обох варіантів фактори негативного 

впливу збігаються з факторами під час виникнення пожежі розливу 

нафтопродуктів. Однак, іншим буде радіус впливу, який залежатиме 

від викиду палаючої рідини. 

 У разі вибуху резервуара з нафтопродуктами розглядається ком-

бінований детонаційно-дефлаграційний вибух паливо-повітряної су-

міші для двох варіантів аварії: вибух одиночної ємності, яка містить 

максимальний об’єм нафтопродуктів; груповий вибух двох поблизу 

розташованих ємностей, які містять максимальні об’єми нафтопродук-

тів.  

Під час виникнення аварії, яка супроводжується вибухом, мож-

ливе утворення вогняних куль з певним діаметром і часом згоряння. 

Згоряння вогняної кулі викликає теплове випромінювання, яке на на-

вколишнє середовище має знищуючий характер. 

 Про небезпеку безвідповідальної експлуатації нафтобаз говорить 

ряд аварій, які мали місце за останні роки. У червні 2001 року сталася 

пожежа у м. Норка (США), яка охопила резервуар ємністю 51675 м3 . 

А в грудні 2005 року в передмісті Лондона зареєстрована найбільша з 

часів Другої світової війни пожежа на нафтовому терміналі Bansfield. 

Спочатку прогриміли три потужні вибухи і відразу розпочалася поже-

жа, подум'я якої сягало у висоту до 65 метрів. Термінал було наполо-

вину зруйновано, вогнем знищено понад 20 різноманітних резервуарів 

з паливом, постраждало 43 людини. Унаслідок надзвичайної ситуації 

чимало житлових та адміністративних будівель у радіусі кількох миль 

було пошкоджено ударною хвилею. Близько 2000 осіб були евакуйо-

вані із зони лиха.  

 В Україні однією з найбільших пожеж за часів незалежності, бу-

ла пожежа на Лисичанському нафтопереробному заводі. Вона спалах-

нула вночі 18 липня 2014 року після обстрілу заводу з “Градів”. Один з 

реактивних снарядів потрапив в резервуар із залишками нафтопродук-

тів. Полум'я швидко охопило територію заводу, перекинулось на ємно-

сті з бензином і склад сірки. Рятувальники змогли лише запобігти по-
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дальшому поширенню вогню, полум'я вщухало самостійно. На момент 

пожежі завод вже два роки простоював через збитковість. Завдяки ща-

сливому випадку обійшлося без жертв.  

Не так пощастило під час пожежі, що почалася 8 червня 2015 ро-

ку на нафтобазі “БРСМ-Нафта” біля села Крячки Васильківського рай-

ону Київської області і тривала 8 днів. Станом на початок пожежі там 

знаходилося 14 тис. тонн нафтопродуктів. Масштабна техногенна ка-

тастрофа була спричинена займанням розливу бензину біля резервуара 

і пожежа швидко розповсюджувалась через відсутність обвалування та 

щільне розташування резервуарів. Через подальше детонування групи 

резервуарів стався потужний вибух. Внаслідок пожежі на нафтобазі 

загинуло шестеро осіб, із них четверо — пожежники; принаймні 18 

осіб травмовано; завдано шкоди навколишньому середовищу; матеріа-

льні збитки сягнули колосальних розмірів. 

 

ВПЛИВ НЕДОСТАТНЬОЇ ЯКІСТІ БУДІВНИЦТВА НА БЕЗПЕКУ 

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 
 

Степаненко А.В. 

Науковий керівник – Скрипник О.С., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Якість будівельної продукції – це головний фактор, що впливає 

на вартість будівництва, економічність і рентабельність закінченого 

будівництвом об’єкта, забезпечує його надійність і довговічність. 

Контроль за якістю будівництва необхідно вести на всіх стадіях, 

починаючи з проектування і закінчуючи введенням у дію будівлі чи 

споруди. 

У основних галузях промисловості України експлуатуються 

більш, ніж 35 млн тонн несучих металевих конструкцій і більш ніж  

250 млн м3 залізобетонних конструкцій. Вони сконцентровані, насам-

перед, на об’єктах базових галузей: чорної металургії, гірничо- добув-

ної, енергетичної, хімічної, нафтогазової, машинобудівної, суднобуді-

вної. До 65% конструкцій мають значний фізичний знос. Понад 60% 

аварій пов’язані з цим чинником. Значні аварії  відбулися на промис-

лових об’єктах Єнакіївського і Дніпровського заводів, машинобудів-

ному заводі в Дніпродзержинську, обвалилися щогли Ужгородського 

радіоцентру, відбулися значні аварії резервуарів для мазуту в Донець-

ку, Одесі, Кременчуці. 

Значна кількість обвалень відбулася внаслідок порушення вимог 

при виготовленні і монтажу металевих конструкцій: ослаблення пере-

тинів елементів конструкцій, вузлів, зварних швів, заміни сталі, прий-

нятої в проекті, сталлю з більш низькими міцнісними характеристика-
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ми. До обвалення призводило також переобтяження конструкцій при 

влаштуванні покриттів. Мали місце аварії несучих конструкцій пок-

риттів у результаті зміни розрахункової схеми роботи конструкцій при 

монтажу. 

Значне число аварій кам’яних конструкцій за останній час відбу-

лося внаслідок порушень правил зведення будинків у зимовий час, 

довільного зниження марок цегли і розчину, застосовуваних для стін, 

ослаблення несучих стін внаслідок улаштування прорізів і пробивання 

борозен, не передбачених проектом, місцевих перенапруг кам’яних 

конструкцій через неправильне виконання опорних частин несучих 

конструкцій та ін. 

Мали місце аварії в результаті порушення правил монтажу буді-

вель і споруд із збірних залізобетонних конструкцій, зокрема, каркас-

них будинків, відсутності належного контролю за якістю будівельних 

матеріалів, що надходять на будівництво, конструкцій і виробів, част-

кової або повної заміни матеріалів конструкцій без санкції проектних 

організацій, порушення правил виконання робіт при зведенні будинків 

на ґрунтах, що осідають. 

У практиці будівництва мають місце аварії через дефекти інже-

нерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань: недостатню повно-

ту досліджень, що призводить до некваліфікованих проектних рішень 

фундаментів будівлі і споруди, недостатнє урахування впливу підзем-

них комунікацій, розташованих поблизу будівель, що споруджуються 

та ін. 

Значна кількість обвалень покриттів виробничих будівель відбу-

лася через скупчення на дахах пилу, особливо цементного, і невчасно-

го його скидання в процесі експлуатації. 

Часом до обвалення споруд призводить застосування нових конс-

трукцій без чіткого уявлення  про їхню роботу в процесі зведення й 

експлуатації, без належної вивченості й експериментальної перевірки. 

Так, недостатня жорсткість і міцність  монолітного шедового покрит-

тя, що має властивість послідовного руйнування при втраті міцності 

окремого шеда, у сукупності з порушеннями в процесі виконання робіт 

призвели до його обвалення. 

Порушення нормативних вимог на багатьох будовах і підприємс-

твах є наслідком відсутності операційного, лабораторного і геодезич-

ного контролю в процесі виконання будівельно-монтажних робіт і ви-

готовлення конструкцій, виробів і матеріалів. 

Багато будівельних організацій і підприємств не дотримуються 

вимог нормативних документів і державних стандартів через незадові-

льний стан забезпечення контрольно-вимірювальними приладами і 
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лабораторним устаткуванням. Так, можуть бути відсутні засоби для 

контролю геометричних розмірів форм виробів, натягування арматури, 

дозування складових бетону, витрат цементу, дотримання режиму теп-

лової обробки, якості стінових, нерудних, теплоізоляційних матеріалів 

і виробів. Не застосовуються необхідні засоби і з забезпечення необ-

хідної точності горизонтального і вертикального стану конструкцій, 

надійності замазування стиків термічного опору захищених конструк-

цій і ряду інших показників. Все це призводить до значних непродук-

тивних матеріальних, енергетичних і трудових витрат. 

 

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ   
 

Бовдуй А.С. 

Науковий керівник – Халіль В.В., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

Проблема професійної патології шкіри, що обумовлена різними 

факторами виробничого середовища і трудового процесу, залишається 

однією з актуальних в сучасній сфері охорони здоров’я працівників. 

До чинників, які у виробничих умовах мають несприятливий 

вплив на шкіру, відносяться: органічні розчинники, мінеральні кисло-

ти і луги, солі важких металів, полімерні матеріали, паливно-мастильні 

матеріали, технічні рідини. У зв'язку з таким широким спектром мож-

ливих токсикантів, ураження шкіри, викликані ними, характеризують-

ся найрізноманітнішими морфологічними проявами: появою глибоких 

вугрів і грубих шрамів близько усть волосяних сумок, надмірним ви-

сушуванням шкіри, розвитком запальних і інфекційних процесів і т.д. 

Особливо небезпечно крізь шкіряне всмоктування промислових отрут, 

що призводить до системної токсичної дії. 

При будь-яких контактах з органічними і неорганічними речови-

нами, що виявляють шкідливий вплив на організм, найважливішим є 

максимально надійний захист від них, так само як і швидке видалення 

їх з поверхні шкіри з наступною нейтралізацією дії. Асортимент захи-

сних засобів для незахищених ділянок шкіри на фармацевтичному ри-

нку обмежений в даний час косметичними кремами для захисту шкіри 

рук в побуті від миючих засобів, розчинників, отрутохімікатів. Профе-

сійні дерматопротектори практично відсутні. Але висока захворюва-

ність професійними дерматозами від впливу хімічних чинників, таких 

як сполуки важких металів, полімерні сполуки, мінеральні кислоти, 

пально-мастильні речовини  обумовлює необхідність використання 

захисних засобів для шкіри. 
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Захисні (профілактичні) пасти і мазі служать для оберігання шкі-

ри рук та обличчя від впливу шкідливих парів, газів, пилу, агресивних 

речовин, променевої енергії. 

За своїм призначенням захисні пасти і мазі діляться на дві основ-

ні групи: 1) мазі і пасти для захисту від нафтопродуктів, розчинників, 

лаків, фарб, жирів, масел та інших органічних продуктів; 2) пасти і 

мазі для захисту від водних розчинів кислот, лугів, солей, охолоджую-

чих воднамастильних емульсій і т. д. 

Пасти для захисту від органічних речовин є гідрофільні препара-

ти, до складу яких входять в основному желатину, казеїн, крохмаль, 

мило, клей, гліцерин, вініловий спирт, метил-целюлоза, а також водо-

розчинні смоли. Як наповнювачі в ці мазі вводять окис цинку, тальк, 

каолін та ін. 

Гідрофільні мазі, виготовлені на крохмальної або мильній основі, 

включають гліцерин як пом’ягчувач і желатин як речовина, що утво-

рює плівку. Для запобігання розмноження гнильних і інших бактерій в 

мазі додають консервуючі засоби. 

До зазначених паст відносяться ХИОТ-6, ПМ-1, паста Селиська, 

ІЕР-1, «Миколай» та ін.  

Для підвищення захисних властивостей деяких паст від ультрафі-

олетового випромінювання в їх склад вводять барвники і пігменти. 

Так, протиопікові пасти ( «Шапіро», ХИОТ, ЦНІЛГІС і ін.) містять 

окис цинку, конгорот, охру, графіт, активоване вугілля. 

Мазі та пасти для захисту від води і водних розчинів агресивних речо-

вин містять гідрофобні продукти - масла, жири, стеаринову кислоту, 

парафін, нерозчинні у воді смоли і ефіри, целюлози. При втиранні в 

шкірний покрив ці мазі утворюють захисний бар'єр проти шкідливих 

водних розчинів і води. 

Такі мазі випускають під різними найменуваннями (цинко-

стеаратна мазь № 2, паста ІЕР-2 та ін.). У зв'язку з розвитком хімії 

кремнійорганічних з'єднань налагоджений випуск захисних мазей на 

базі силіконового масла. Воно є пленкоутворюючою основою пасти, 

стійкою до водних розчинів кислот і лугів, органічних продуктів. Си-

ліконове масло хімічно інертно і нетоксичний. 
Пасти і мазі зазвичай наносять на шкірний покрив двічі за робочу 

зміну і змивають перед прийомом їжі і після закінчення робочого дня. 

Для очищення шкіри від важко змиваємих виробничих забруднень 

застосовують спеціальні препарати, що включають лугу, солі, розчин-

ники, а також механічні очисники типу глини, тонких абразивів. У 

деяких випадках для знебарвлення до них додають окислювачі або 

відновники. До складу цих засобів обов'язково входять жири (ланолін і 
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ін.), які нейтралізують шкідливий вплив лугів і окисників і ожірюют 

шкіру. Як високоефективні миючі засоби, які вигідно відрізняються від 

звичайного мила на базі жирних кислот, в останні роки для миття рук 

на виробництві стали застосовувати препарати, що містять сульфоефі-

ри високомолекулярних спиртів, алкілбензосульфонати  і ряд інших 

поверхнево-активних і змочуючих речовин.  

Захисні і миючі пасти і мазі не повинні містити шкідливих речо-

вин, здатних викликати захворювання шкіри або шкідливо діяти на 

організм. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПРИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Борова Д. І., Бовдуй А. С. 

Науковий керівник – Халіль В.В., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

У сучасних умовах підприємства України знаходяться на етапі 

впровадження  наукових досягнень та вже напрацьованого світового 

досвіду на всіх рівнях керування. Висока конкуренція, перспективи 

виходу на міжнародні ринки вимагають від керівників та власників 

рішучих змін у підходах до організації виробничих процесів, підготов-

ки та відбору кадрів, вибору та експлуатації виробничого обладнання 

та інших складових виробництва. Вихід вітчизняної продукції на сві-

товий, зокрема європейський, ринок ставить також виклики до пошуку 

нових наукових підходів з метою підвищення ефективності як облад-

нання, так і працівників. 

Але, можна мати найкраще обладнання, висококваліфікований 

персонал, і нести збитки, та навіть спричиняти шкоду працюючому 

персоналу. Тому зараз актуальним є питання організації найбільш оп-

тимальної системи управління підприємством, а так як основною лан-

кою виробничого процесу є людина, то й  системи управління охоро-

ною праці. Кваліфікація керівника, як управлінця, його здатність орга-

нізувати безпечні умови праці підлеглих, його здатність налагодити 

контури проходження інформації та вчасно реагувати на зміни – ці 

риси зараз мають бути властиві кожному власнику, директору чи голо-

вному управляючому.  

Питання безпеки праці в нашій країні  є дуже актуальними., а 

фахівців, що мають науковий підхід до вирішення питань з цієї області 

безпосередньо  на підприємствах ще не вистачає.      

 В Європі безпека працівників ґрунтується на британському 

стандарті BS 8800-96 «Керівництво системою управління охороною 
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здоров'я і безпекою персоналу» (Guide Occupational health and safety 

management systems) і розробленому на його основі міжнародному 

стандарті OHSAS 18001-99 «Системи управління охороною здоров'я і 

безпекою персоналу. Вимоги» (Occupational Health and Safety 

Assessment Series (OHSAS). Вони орієнтовані на створення системи 

управління охороною праці організації, яка у вигляді підсистеми могла 

б бути об'єднана з іншими підсистемами системи управління (менедж-

менту) в рамках єдиної інтегрованої системи управління організації. 

У системи менеджменту професійної безпеки та здоров'я є певні 

вимоги. Організація повинна встановити, документувати, впровадити, 

підтримувати та постійно поліпшувати систему менеджменту OHSAS 

у відповідності до вимог цього стандарту, а також визначити механіз-

ми виконання цих вимог. Для українських підприємств одним із голо-

вних індикаторів готовності керівництва підприємства до впроваджен-

ня соціально захищаючих працівників стандартів є розробка та втілен-

ня на підприємстві політики у сфері OHSAS. Політика  підприємства 

повинна: 

1) відповідати характеру та масштабу ризиків в області OHSAS 

організації; вище керівництво організації повинно визначити і санкці-

онувати політику організації в області OHSAS і гарантувати у встано-

вленій сфері застосування системи менеджменту OHSAS; 

2) включати зобов'язання щодо попередження травм і погіршен-

ня здоров'я, а також щодо постійного поліпшення системи менеджмен-

ту OHSAS та її результативності; 

3) включати зобов'язання, як мінімум, відповідати чинному за-

конодавству та іншим вимогам, які організація зобов'язується викону-

вати, і які відносяться до небезпек в області OHSAS; 

4) забезпечувати основу для встановлення і аналізу цілей в об-

ласті OHSAS; 

5) бути доступною для зацікавлених сторін і оголошена всім 

особам, які працюють під управлінням організації з метою повідом-

лення про їх індивідуальні зобов'язання в галузі OHSAS; 

6) періодично аналізуватися для гарантії того, що політика за-

лишається актуальною і відповідною до організації. 

Заходи із менеджменту охорони праці на підприємстві почина-

ються із планування. А для планування необхідно виконати ідентифі-

кацію небезпек, оцінку ризиків та визначення заходів управління. Ви-

рішення цих питань вимагає відповідної підготовки керівників підпри-

ємств та відділів охорони праці, що ставить нові вимоги до освіти май-

бутніх фахівців. 
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ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

СКЛЯНИХ ВИРОБІВ  
 

Борова Д. І. 

Науковий керівник – Халіль В.В., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

В наш час багато промислових процесів при виробництві скляної 

продукції повністю автоматизовані. Але, якщо ставка робиться на не-

стандартність, то потрібні склодуви, які будуть працювати із мінімаль-

ним використанням механізмів. У минулі роки працю склодувів засто-

совувався на промислових підприємствах, наприклад, в фармацевтиці, 

де потрібно було запаювати ампули з ліками. 

Склодуви можуть спеціалізуватися на різних виробах, проте, це зав-

жди ручна робота: ялинкові іграшки, неонові лампи, скляні прилади 

для лабораторій, фармацевтичних фірм, ексклюзивні твори, такі як 

чарки, сувеніри, вази. 

Визначення чинників, які вливатимуть на стан здоров’я праців-

ників цієї галузі, є однією із складових ризик орієнтованого підходу, 

який зараз активно впроваджується у нашій країні 

 Близькість до вогню і розпеченому склу вимагає особливої зіб-

раності, ретельного дотримування техніки безпеки. Проте це не надає 

стовідсоткового захисту. Наприклад, при видуванні виробів у вигляді 

кульки розпечений скляний міхур може лопнути, і тоді скло розбриз-

кується і потрапляє на руки, залишаючи дрібні опіки. 

 Робота склодува відноситься до розряду шкідливих: цілий день 

на ногах, в виробничому приміщенні висока температура, сильний 

шум витяжки. Тривале стояння призводить до вираженого розширення 

вен на ногах, ускладненого запальними (тромбофлебіт) або трофічни-

ми розладами. Виробничий шум часто призводить до зниження колір-

ного зору, зменшення світлової чутливості і звуження меж поля зору 

як на білий, так і на хроматичні об'єкти. 

Технологія виробничого процесу вимагає нагрівання матеріалів 

від 1000 до 2000 оС. У майстерні може використовуватися скловарна 

піч та піч для відпалу, які випромінюють жар. У великому цеху печей 

може бути кілька. Крім цього використовують газовий пальник, який 

також серйозно нагріває повітря. Майстру доводиться цілий день ди-

витися на  полум'я, а сам процес видування пов'язаний з напругою ле-

генів. Наприклад, склодув на фабриці ялинкових іграшок може виду-

вати до 250 куль за зміну. Вплив яскравого світла, пов'язаний також і з 

інтенсивним впливом теплового випромінювання, нерідко викликає 

професійну катаракта. Це захворювання (помутніння кришталика, що 

робить його непроникним для світла) є надзвичайно важким, так як, 
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приводячи до сліпоти, воно виводить відповідних робочих з ладу через 

повну інвалідності і до того ж в ранньому віці. Даний вид робіт викли-

кає фізіологічне навантаження на орган зору і може викликати зорове 

стомлення і перевтому, що може приводити до тимчасових або постій-

них змін органу зору. 

У працівника, умови праці якого не є сприятливими, швидко на-

стає зорове і загальне стомлення. З'являються скарги на відчуття роз-

битості, швидке стомлення при читанні і роботі на близькій відстані, 

болі ріжучого і ломаючого характеру в області очей, лоба, тім'я, погі-

ршення зору, поява періодичного двоїння предметів і т. і. Розвивається 

комплекс зорових функціональних розладів, які прийнято називати 

астенопії. Астенопія є патологічним (тривалим) зоровим стомленням, 

яке призводить до зниження працездатності. 

У виробництві скла основними компонентами є: кварцовий пісок, 

сода, вапняк і доломіт, а також різні добавки, в числі яких і миш'як. 

При варінні скла миш'як випаровується, і це додатковий фактор ризи-

ку, не дивлячись на обов'язкову витяжку. Вплив миш'яку, сірководню 

у вигляді пилу, парів, газу на кон'юнктиву і рогову оболонку призво-

дить до розвитку мишьяковістого, сірководневого і акріхінового кера-

токон'юнктивітів. Професійний алергічний кон'юнктивіт - це алергічне 

запалення сполучної оболонки очей. Його основними симптомами є 

почервоніння і набряклість очі; сльозотеча; склеювання повік, особли-

во після сну; свербіж.  

Тривале вдихання пилу, що містить миш'як, призводить до пнев-

моконіозу - силікоз, силікатози (азбестоз, антракоз, талькоз і ін.), пи-

ловому фіброзу в чистому вигляді або в поєднанні з туберкульозом 

легень (коніотуберкулез) або ж змішані форми (сілікоантракоз, сіліко-

сідероз і ін.). Тому склодув має право на дострокову пенсію. 

Виявлення передумов розвитку професійних захворювань робить 

можливим планування заходів зі збереження здоровя працівників шкі-

дливих професій. Величезну користь також приносить з'ясування всіх 

відступів від норми, навіть тих, що не пов'язани з втратою працездат-

ності та не завдають працівнику ніяких суб'єктивних відчуттів, які 

змусили б його звернутися за медичною допомогою. 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Конотоп Д.О. 

Науковий керівник – Скрипник О.С., канд. техн. наук, ст. викл. 
 

Як показує світовий досвід безпека праці є основною гарантією 

стабільності та якості будь-якого виробництва. Але ще стоп’ятдесят 
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років тому так не вважалось, а навпаки, більш поширеною була думка 

про те, що працівник, приступаючи до роботи, неминуче бере на себе 

ризик травми або  

Питання про охорону праці тісно пов’язане з рівнем індустріалі-

зації, типом державного управління і соціальним устроєм країни, хоча 

з деякими її елементами можна зустрітися вже в античні часи, коли 

Аристотель (384 – 322 рр. до РХ) вивчав умови праці, а Гіппократ (460 

– 377 рр. до РХ) звернув увагу на шкідливий вплив пилу, який утворю-

ється при видобуванні руди, на організм рудокопів. 

З розвитком машинної індустрії машина сама по собі не призвела 

до полегшення праці, а навпаки стала джерелом травматизму. Перши-

ми почали розвиватись текстильні фабрики. Умови роботи на них були 

поганими. Стандартом був 7-денний робочий тиждень з 14-годинним 

робочим днем. З такими умовами і жорстким, націленим на прибуток 

управлінням, покращення умов праці здавалось мало реальним. На 

початку ХІХ століття почали утворюватись  робітничі спілки, перша з 

них була утворена в Україні 6 листопада 1817 року в приватній друка-

рні Пілкера у Львові. Професійні спілки організовували і проводили 

страйки, однією з причин яких  була відсутність обмеженості тривало-

сті праці, допомога працівнику та родинам постраждалих під час пра-

ці. 

В Російській імперії, в межах якої знаходилась більша частина 

України, безпечність використання парових котлів, починаючи з 1843 

року, контролювалась губернськими інженерами, а 1894 року цей на-

гляд було передано Фабричній інспекції Міністерства торгівлі та про-

мисловості. 1 січня 1885 року на території Росії вводиться Указ “Про 

працю малолітніх”, відповідно до якого праця у промислових закладах 

дозволялася із 12-річного віку, а тривалість праці дітей віком від 12 до 

15 років не повинна була перевищувати 8 годин на добу. Заборонялося 

використання дитячої праці в нічний час. 1886 року було видано закон 

про правила розпорядку на фабриках і заводах, яким також врегульо-

вувались окремі моменти, пов‘язані з умовами праці робітників, а 1897 

– закон про обмеження робочого дня до 11 годин і встановлення днів 

святкового відпочинку. Відповідно до закону від 7 червня 1889 р. ви-

дання обов‘язкових постанов з охорони життя та здоров‘я працюючих 

стало виключно правом Головної служби з фабричних та гірничоза-

водських справ. Та все ж таки важкі та небезпечні умови праці викли-

кали численні страйки та заворушення. 

В особливо важкому становищі опинилися робітники та селяни 

західноукраїнських земель у період між Першою та Другою світовими 

війнами. В цей час в Радянській Україні йшла інтенсивна індустріалі-
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зація з суттєвим покращенням умов праці в порівнянні з дореволюцій-

ним періодом. 

Перша світова війна, що перервала роботи по інтернаціоналізації 

умов праці, стала ще одним поштовхом до розширення промислової 

структури та допомогла руху за охорону праці. На післявоєнній кон-

ференції у Версалі було  засновано Комісію з міжнародного трудового 

законодавства. Ця комісія запропонувала утворити міжнародний орган 

по захисту працівників, а її пропозиція стала частиною Версальського 

Договору і статутом саме такого органу – Міжнародної Організації 

Праці (МОП) – що діє дотепер. Війна також призвела до використання 

у виробництві нових засобів індивідуального захисту. Почали викори-

стовувати захисний шолом, оснований на солдатському шоломі, а на 

основі газової маски – респіратор. Навіть аптечка першої допомоги 

була військовим винаходом. 

Україна є членом МОП з 1954 року. Співпраця МОП з Україною 

за роки її незалежності (починаючи з 1991 року) стала системною та 

динамічною,  яка здійснювалася в рамках тристороннього соціального 

діалогу, як на національному, так і обласному рівнях. Серед партнерів 

були також місцеві органи самоврядування, численні неурядові та 

міжнародні організації. Ключовим елементом співпраці України та 

МОП є Програма гідної праці МОП.  

Україна ратифікувала понад 60 конвенцій (за роки незалежності – 

20), в тому числі 8 фундаментальних, які були реалізовані протягом 

останніх років в Україні за допомогою МОП спільно з Програмою Ро-

звитку ООН, 2 проекти спільно з Об’єднаною програмою ООН з 

ВІЛ/СНІД та Фондом ООН в сфері народонаселення та 1 проект у 

співпраці з Міжнародною організацією з міграції. За роки незалежнос-

ті в Україні реалізовано понад 30 проектів і програм МОП. Наразі, 

Програма гідної праці в Україні охоплює 7 проектів і програм на зага-

льну суму понад 10 млн дол. США. 

 

СТРЕС НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ 
 

Слєпухова К.Г. 

Науковий керівник – Абракітов В.Е., канд. техн.наук, доцент 
 

Практично  кожна людина іноді відчуває стрес — реакцію органі-

зму на проблемні ситуації. Нерідко стресова ситуація призводить до 

травм, які трактуються як такі, що сталися внаслідок психофізіологіч-

них причин, основною з яких є особиста необережність. 
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Метою доповіді є проаналізувати небезбеки, пов’язані зі стресом 

під час роботи, а також запобігти у подальшому стресових ситуацій на 

робочому місці. 

Фактом є те, що психосоціальні ризики та стрес на робочому місці 

є одними з найскладніших питань у сфері охорони праці та здоров’я, 

актуальність яких загальновизнана для всіх країн, професій та праців-

ників. 

Стрес – фізична та емоційна реакція організму, яка виникає тоді, 

коли посадові обов’язки не відповідають здібностям, ресурсам і потре-

бам працівника. Стрес на робочому місці не є виключно негативним 

явищем, проте надмірності (сильний, тривалий, регулярний) неприпус-

тимі.  

Згідно результатам соціальних досліджень, які проводяться у різ-

них країнах, основними причинами виникнення стресу називають від-

сутність страховки, низький рівень соціальної підтримки, незручний 

робочий розклад, понаднормові робочі часи, зависокі вимоги до робо-

ти, відсутність кар’єрного росту, небезпечна робота та моральне і фі-

зичне насильство. Всі ці причини у довготривалій перспективі вили-

ваються у порушення психоемоційного стану людини, що у свою чер-

гу може призвести до виникнення безсоння, емоційного занепокоєння, 

мігрені, хронічної втоми, депресії, алергії, захворювань опорно-

рухового апарату, гіпертонії, захворювань серцево-судинної системи 

та нажаль призводить до серцевого нападу, ненамного  випадку чи 

навіть самогубства.  

За офіційними даними Європейського агентства з безпеки та гігіє-

ни праці (EU-OSHA) близько половини працівників в Європейському 

Союзі працюють в умовах стресу,а зростання кількості порушень, 

пов’язаних зі стресом на робочому місці, обумовлено розповсюджен-

ням гнучких та нестабільних форм зайнятості (72% від загальної кіль-

кості респондентів), надмірним навантаженням працівників (66% рес-

пондентів), а також такими явищами, як моральне та фізичне насилля 

(59% респондентів). 

Усі  наслідки стресу на робочому місці негативно впливають на 

діловий імідж та конкурентоспроможність підприємства, а в грошово-

му еквіваленті призводять до значних фінансових втрат. 

Також, у широкому колі професій емоційне вигорання виступає окре-

мим аспектом стресу – відповідною реакцією на хронічні робочі стре-

сори. Відзначають найбільшу частоту і виразність стресу в професіях 

комунікативних, де є постійний контакт з людьми. Синдром емоційно-

го вигорання пов’язано з напруженою психоемоційною діяльністю: 



 159 

інтенсивне спілкування, переробка та інтерпретація одержуваної інфо-

рмації і прийняття рішень. 

При дії надто сильного та довготривалого подразника на нервову 

систему, процес збудження може охопити нервові клітини головного 

мозку. У такому стані рефлекси не спрацьовують і людина повністю 

втрачає контроль над своїми діями. Такий стан організму називається  

стан афекту. Багато кримінальних злочинів скоюється саме в стані 

афекту. 

Тому виникає питання, як протидіяти стресу. 

Для усунення стресових ситуацій на робочому місці слід дотри-

муватись певних правил, та застосовувати комплексні заходи такі, як:  

– регулярний моніторинг та підтримка нормального соціально-

психологічного клімату в колекиві; 

– оптимізація організаційної структури (розподілу обов'язків, пов-

новажень і відповідальності), здійснювана з урахуванням здібностей і 

можливостей конкретних працівників; 

– виключення (по можливості) ситуацій рольового конфлікту; 

– дотримання санітарно-гігієнічних норм; 

– надання співробітникам можливості відчути, що вони можуть 

впливати на ситуацію  

– надання співробітникам регулярної зворотного зв'язку про ре-

зультати їх праці; 

–  надання співробітникам консультативної підтримки. 

Наведені заходи, є основними для того, щоб рівень стресу праців-

ників  не перевищував допустимого рівня. 

Висновок. В Україні питання щодо вирішення проблем, 

пов’язаних зі стресом на робочих місцях поки що залишається відкри-

тим. Але, важливо, щоб кожен усвідомлював, що відповідальність за 

психічне та фізичне здоров’я несе не тільки керівник підприємства, але 

й безпосередньо сам працівник. 
 
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ В  

М. ХАРКОВІ 
 

Кучерява Н.Г. 

Науковий керівник - Лобашов О.О., д-р. техн. наук, професор 
 

В останні 15 років спостерігається стійка тенденція до загост-

рення транспортних проблем у містах України. Головна причина цього 

явища - випереджаючі темпи збільшення обсягів руху порівняно з те-

мпами розвитку транспортних мереж. В одному з найбільших міст Ук-

раїни - м. Харкові рівень автомобілізації збільшився більш ніж на 

125% за останні 18 років (з 2001 по 2019 р.). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Головний_мозок
https://uk.wikipedia.org/wiki/Головний_мозок
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Визначення тенденцій зміни рівня автомобілізації в містах є 

актуальною задачею, вирішення якої присвячено досить багато дослі-

джень. На відміну від існуючих моделей зміни рівня автомобілізації 

пропонується підхід, згідно з яким рівень автомобілізації розглядаєть-

ся, як функція наступних факторів: 

- кількість жителів; 

- купівельна спроможність населення; 

- фактор часу. 

У загальному вигляді модель зміни рівня автомобілізації має вигляд: 

),,( NtfА =  ,     (1) 

де А - рівень автомобілізації, авт/1000 жителів; 

      - купівельна спроможність населення, авт./міс; 

      t - номер року спостережень; 

     N - кількість жителів у місті, млн.чол. 

Купівельну спроможність населення пропонується оцінювати по від-

ношенню різниці значень середньої заробітної плати і мінімального 

прожиткового мінімуму до середньої ціни легкового автомобіля. 

Регресійний аналіз параметрів моделі (1), розробленої за статистични-

ми даними м. Харкова, показав, що дана модель адекватна і може бути 

використана для визначення перспективних обсягів руху. 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ВОДІЯ 
 

Афанасьєва Т.О. 

Науковий керівник – Давідіч Ю.О., докт. техн. наук, професор 
 

Автомобільний транспорт - одна з найбільших галузей матері-

ального виробництва, що впливає на всі сфери розвитку суспільства. 

Він є чинником, що визначає ефективність розвитку виробничих сил і 

засобами задоволення потреб населення. Суспільне значення транспо-

рту визначається об'єктивною необхідністю переміщення вантажів від 

місця виробництва до місця споживання. До умов сучасного виробни-

цтва пред'являються високі вимоги за погодженням вхідних в нього 

технологічних, транспортних, навантажувально-розвантажувальних і 

складських процесів. Методи організації автомобільних перевезень 

необхідно розробляти з урахуванням вимог систем виробництва й 

споживання, що обслуговуються автомобільним транспортом, і на ос-

нові координації дій всіх учасників транспортного процесу, включаю-

чи водія. Параметри роботи водія за величиною і тривалістю повинні 

формуватися на підставі його професійних знань і умінь, психофізіо-
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логічно важливих якостей, функціонального стану й параметрів навко-

лишнього середовища. Удосконалення організації перевезень і плану-

вання його параметрів повинно допомогти не тільки підвищити ефек-

тивність роботи підприємств суспільного виробництва, але й оптимі-

зувати трудову діяльність водія, створюючи необхідні передумови для 

збереження його здоров'я й розвитку особистості. Тільки такі парамет-

ри можуть гарантувати необхідний рівень ефективності виробничої 

діяльності. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЧАСТКИ РИНКУ 

ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 
 

Чала Ю.В. 

Науковий керівник – Дівідіч Ю.О., д-р. техн. наук, професор 
 

З підвищенням конкуренції на ринку вантажоперевезень, пи-

тання визначення позиції компанії на цьому ринку стає все більш акту-

альним. Складність визначення ринкової частки компанії та різнома-

ніття чинників, що формують цей ринок, забезпечують передумови 

для аналізу та подальшого вивчення, а потім побудови багатофактор-

ної моделі зміни ринкової частки компанії в конкурентному середови-

щі. 

Для сталого розташування транспортної компанії на ринку 

транспортних послуг за рахунок підвищення конкурентоспроможності 

необхідно визначити можливі конкурентні переваги підприємств ав-

томобільного транспорту на основі: зменшення тарифів, застосування 

диференційованих тарифів на рухомий склад брендів і відстаней, дода-

ткових транспортно-експедиційних послуг (з урахуванням економічної 

ситуації клієнтів), підвищення якості послуг, підвищення надійності та 

безпеки перевезення, гарантії часу доставки; використання бізнес-

досвіду та зв'язків управління транспортними компаніями. Чим більше 

чинників конкуренції враховується на ринку, тим більше шансів для 

компанії, яка володіє маркетинговими методами і підходами, щоб про-

явити себе з кращої сторони і зайняти гідне місце на ринку. 

Висока конкурентоспроможність сервісу не є самоціллю для виробни-

ка, а лише засобом генерації високих прибутків. Це можливо за раху-

нок збільшення сегменту ринку транспортних послуг. 
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ВПЛИВ ЕРГОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБІЛЯ 

НА РІВЕНЬ СТОМЛЕННЯ ВОДІЯ 
 

Фесько Н.С. 

Науковий керівник – Гюлєв Н.У., д-р. техн. наук, доцент 
 

 Діяльність водія пов'язана з постійно змінною дорожньо-

транспортної обстановкою. На нього впливають як фактори зовніш-

нього середовища, так і параметри мікроклімату кабіни. Водій постій-

но сприймає і обробляє інформацію, що надходить до нього із зовніш-

нього середовища і з контрольних приладів і датчиків. Крім того, він 

відчуває негативний вплив шуму і вібрацій, які призводять до розвитку 

його стомлення і зниження рівня працездатності. У зв'язку з цим, ерго-

номіці автомобіля відводиться важлива роль у забезпеченні надійності 

роботи водія і підтримки рівня його працездатності тривалий час. У 

процесі керування автомобілем водій сприймає інформацію, проводить 

її аналіз, обробку і на їх основі виробляє стратегію своєї поведінки. 

Підтримка системи «людина-машина» в стабільному, працездатному 

стані вимагає від водія витрати енергетичних витрат, які призводять до 

розвитку втоми.Стомлення, що виникає у водія автомобіля, слід вва-

жати комбінованим, оскільки в його роботі елементи фізичного тру-да 

поєднуються з елементами інтенсивної розумової діяльності і великим 

емоційним напруженням. Причому емоційний напругу домінує і є ос-

новним чинником, що визначає розвиток його стомлення. 

Велике нервово-емоційне напруження водія обумовлено пос-

тійною готовністю реагувати на різні раптово виникаючі зміни дорож-

ньої обстановки. 

Стомлення сприяють незручне сидіння, низька температура 

повітря, часті перепади температури в кабіні автомобіля, погана види-

мість. Також на розвиток стомлення впливають часті зміни освітленос-

ті і недостатня освітленість дороги в темний час доби, шум, вібрація, 

попадання в кабіну парів бензину або отработнних газів. Стомлення 

викликається зміною функціонального стану водія. Звідси випливає, 

що ергономічні характеристики автомобіля впливають на зміну функ-

ціонального стану водія. 
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БЕЗВІДМОВНІСТЬ ВОДІЯ В ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ 

МІСТА 
 

Єлисєєв А.А. 

Науковий керівник – Гюлєв Н.У., д-р. техн. наук, доцент 
 

Надійність водія – складна властивість, що визначається більш 

простими: безвідмовністю, відновлюваністю, збереженням, довговіч-

ністю.  

При виконанні своїх завдань водій постійно стикається з пе-

решкодами, які гальмують і знижують ефективність його діяльності. 

Однією з важливих таких проблем для водія є транспортний затор, 

який виникає через перевищення інтенсивності дорожнього руху над 

пропускною здатністю вулиць і доріг. Затори та дорожні пробки спри-

яють зростанню психоемоційної напруженості водіїв, яка призводить 

до тимчасового розладу їх деяких психофізіологічних функцій.  

Затори та черги на дільницях транспортної мережі міста мо-

жуть з’являтися також і внаслідок порушення або застосування непра-

вильної технології організації дорожнього руху. Перебування в транс-

портному заторі чинить негативний вплив на психофізіологію водія, 

призводить до підвищення рівня його стомлення, зростання часу реак-

ції і до підвищення ймовірності скоєння дорожньо-транспортної при-

годи (ДТП).  

Аналіз наукових підходив щодо безвідмовності водія в транс-

портній міста показав, що ця проблема вирішена не повною мірою. 

Дослідження вчених у цій галузі стосувалися одного або двох еле-

ментів системи, а змінювання стану водія в транспортних заторах не 

вивчалося. Отже, дослідження в транспортній системі необхідно про-

довжувати, щоб забезпечити безвідмовність водія застосовуючи єди-

ний, комплексний підхід. 

Надійність може трактуватися як безотказність функціонуван-

ня системи, а у випадку з водієм безаварійністю або ймовірністю ви-

никнення ДТП і чим вона меньша, тим більше надійність. Для визна-

чення ймовірності скоєння ДТП окремим учасником руху при наяв-

ності транспортного затору необхідно подальше вдосконалення існую-

чих моделей. Проведені дослідження засвідчили, що транспортний 

затор негативно впливає на рівень стомлення і на час реакції водіїв. 

Час реакції водія обумовлює зупинковий шлях автомобіля під час екс-

треного гальмування. Загальний час реакції включає  час реакції водія, 

час спрацьовування приводу гальм і час дії гальм. Залежно від емоцій-

ного стану змінюються і психофізіологічні показники роботи водія. 

Негативні емоції, спричинені надмірним обмеженням свободи діяль-
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ності водія та незадовільним станом організації дорожнього руху, зна-

чно погіршують показники роботи, знижуючи надійність його діяль-

ності. Погіршення стану водіїв в умовах інтенсивного міського руху і 

внаслідок перебування в заторі призводить до змінювання часу їхньої 

реакції. Час реакції водія відіграє важливу роль у створенні безпеки 

руху і від нього значною мірою залежить ймовірність виникнення до-

рожньо-транспортної пригоди. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 

ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ У МІСТІ 
 

Луценко К. І. 

Науковий керівник – Рославцев Д.М., канд. техн. наук, доцент 
 

З постійною урбанізацією та зростаючими експлуатаційними 

потребами міський вантажний транспорт все більше потрапляє у центр 

уваги політиків, влади, промисловості та науки. Оцінки свідчать, що 

урбанізація триватиме, і слід очікувати сильного зростання чисельнос-

ті міських територій, а отже, збільшення обсягів транспорту та руху. 

Останнім часом на вантажний транспорт впливають багато змін, зок-

рема в міському контексті. Прикладами є зростання електронної коме-

рції, підвищення вимог клієнтів, підвищення обізнаності щодо забруд-

нення навколишнього середовища та пов'язані з цим обмеження руху.  

Усі вони створюють виклики для всіх учасників.  

У цій ситуації все більше усвідомлюється, що проблеми орга-

нізації роботи транспорту  повинні розглядатися інтегровано та між-

дисциплінарно. Виробничі процеси, місця виробництва та споживання 

товарів та відповідні ланцюги поставок визначають потреби у вантаж-

них перевезеннях. Необхідність управління розвитком  таких систем є 

вкрай необхідною для всіх великих міст, при цьому обов’язковим є 

застосування сучасних логістичних рішень та концепцій. 

Потреби в вантажних перевезеннях забезпечуються логістич-

ними службами, що використовують різні транспортні засоби. Тим 

самим логістичні послуги збільшують трафік на конкретних сполучен-

нях і маршрутах транспортних систем і в конкретний час. І цей рух 

може призвести до таких проблем, як затори, аварії або шум та забру-

днення повітря. Для вирішення подібних проблем управління дорож-

нім рухом впроваджує нові правила, такі як контроль доступу або ці-

ноутворення на дорогах, і логістика повинна на це реагувати, і такі 

зміни в логістиці можуть знову вплинути на ланцюги поставок та ви-

робничі концепції. 
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Ці пояснення свідчать про те, що виробництво, логістика та 

перевезення тісно залежать один від одного і повинні розглядатися як 

цілісна система. Проблеми в одній області можуть бути зменшені або 

навіть вирішені заходами в іншій області. І заходи щодо вдосконален-

ня повинні відповідати попиту та пропозиції на всіх рівнях генерації 

вантажних перевезень, наприклад, у торговельних потоках, логістич-

них потоках та потоках руху. Тільки з підходом, який інтегрує всі ці 

райони, може бути досягнуто стійкого розвитку міського вантажного 

транспорту. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСТАВКИ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ 

ВАНТАЖНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 

Михаленко А.Г. 

Науковий керівник – Ольхова М.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Міський вантажний транспорт має важливе значення для пе-

ревезення вантажів, особливо кондитерських виробів, які користують-

ся попитом та потребують особливої уваги під час перевезень, але ба-

гато негативних впливів на стійкість можуть впливати на процес. 

Вплив міського вантажного транспорту на навколишнє середовище 

зростає із щільністю населення та міським розвитком. На думку експе-

ртів провідної німецької логістичної компанії Deutsche Post DHL 

Group, існує потреба у більш ефективних системах вантажного транс-

порту, які не лише враховують витрати, але й повністю вирішують 

екологічні проблеми. У дослідженнях Європейської Комісії в галузі 

логістики міський вантажний рух більше забруднює, ніж перевезення 

на великі відстані, через середній термін експлуатації транспортних 

засобів та велику кількість коротких поїздок та зупинок. Вантажні пе-

ревезення – це приблизно чверть викидів CO2 від транспортних опера-

цій у містах. Одним із рішень для зменшення негативного впливу, 

який стає все більш популярним в даний час, є вантажний електричний 

транспорт. На жаль, не так багато робіт, присвячених оцінці ефектив-

ності вантажоперевезень по Україні, незважаючи на те, що в цій країні 

існують величезні екологічні проблеми. 

Метою роботи є визначення доцільності використання елект-

ромобіля в міській логістиці, зокрема для транспортування кондитер-

ських виробів у Харкові. Розглянуто процес доставки кондитерських 

виробів у Харківської бісквітної фабрики через мережу супермаркетів 

«АТБ». За допомогою програмного продукту створено маршрути та 

обчислено основні показники, що дозволяють оцінити роботу на роз-
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роблених маршрутах. Основним критерієм ефективності транспорту на 

маршрутах є мінімізація загальних експлуатаційних витрат.  

Провівши дослідження, дійшли висновку, що використання 

електротранспорту в межах міста для перевезення при заданому пробі-

гу може зменшити загальні витрати щонайменше на 41 відсоток. Та-

кож враховуючи непрямий вплив, ми розглядали вплив вантажних пе-

ревезень на навколишнє середовище. Проаналізувавши принцип робо-

ти дизельного двигуна та шкідливі речовини, які він може виробляти, 

за допомогою програмного продукту COPERT ми підрахували основні 

викиди від дизельного транспортного засобу (CO2, CO, NO, PM) за рік. 

Звичайно, порівнюючи ці два транспортні засоби без сумніву в 

даних умовах, слід віддати перевагу електричному транспорту, який 

поступово стає популярним не лише в Європі, а й в Україні. Викорис-

тання електромобіля, незважаючи на те, що вартість його закупівлі в 

кілька разів вище, ніж транспортних засобів з двигунами внутрішнього 

згоряння, в процесі експлуатації електрика демонструє досить непогані 

результати. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ 

ВОДІЯ У ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ 
 

Очеповська А.А. 

Науковий керівник – Прасоленко О.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Близько 90 відсотків водій отримує інформації за допомогою 

зору. В темну пору доби велике значення для зору має освітленість 

дороги. Для того щоб очі могли розпізнати предмет, необхідний пев-

ний рівень освітленості. Предмети можуть розпізнаватися за силуетом 

– коли яскравість об'єкта нижче яскравості оточуючого його фону, або 

коли яскравість перешкоди більше оточуючого його фону. Найбільші 

труднощі для водія відбуваються при різких змінах освітленості доро-

ги, при русі в умовах недостатньої освітленості. Швидка зміна рівнів 

освітленості викликає роздратування сітчатки очей, і настає тимчасове 

засліплення. Час засліплення коливається в широких межах і може 

тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Зміна освітлення також 

впливає на час реакції водія. Несвоєчасні або неточні реакції нерідко 

призводять до дорожньо-транспортних пригод. Водій не завжди може 

розгледіти траєкторії руху інших автомобілів чи розгледіти раптово 

з’явившогося пішохода на проїзній частині. Час реакції у цьому випад-

ку може коливатися в широких межах від 0,4 до 2,5 с в залежності від 

професійного досвіду і індивідуальних психофізіологічних особливос-

тей водія. 
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В останні роки все більша увага приділяється транспортним 

проблемам, які можуть змінити когнітивний і емоційний стан водіїв. 

Оцінка зору водія, при цьому, може бути корисна для виявлення без-

печного або небезпечного типу поведінки на дорогах. Відстеження 

очей використовується для оцінки сприйняття водіями дорожніх еле-

ментів, а також для розробки стратегії керування автомобілем і запобі-

гання аварій. Під час фіксації погляду водій концентрує свою увагу на 

певному об’єкті дорожнього середовища. Час фіксації погляду водія 

може коливатись від 0,1 до 2,5 секунд в залежності від складності до-

рожньо-транспортної ситуації та функціонального стану водія. Отже, 

дослідження особливостей зорового сприйняття водія у темну пору 

доби з використанням технології відстеження погляду є перспектив-

ним напрямом, що може дати відповіді на питання невідповідності 

умов руху до психофізіологічних параметрів зорового сприйняття лю-

дини. 

 

ШКІРНО-ГАЛЬВАНІЧНА РЕАКЦІЯ ЯК ІНДИКАТОР 

ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ВОДІЯ 
 

Холодов О.В. 

Науковий керівник – Прасоленко О.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Як правило, коли водій очікує зміну в дорожніх умовах або в 

поведінці інших учасників руху він заздалегідь готується до необхід-

них дій і мінімізує вплив даних факторів на свій емоційний і фізичний 

стан. Саме раптовість події змушує водія нервувати й допускати поми-

лки в керуванні автомобілем. Все це, є проявом емоційного напружен-

ня водія. Емоційні і сенсорна стимуляції водія викликають вироблення 

поту. В результаті стимуляції, кількість поту проходячи з потових за-

лоз руки збільшується і таким чином шкіра має більшу електропровід-

ність тобто відбувається шкірно-гальванічна реакція (ШГР) організму 

людини. За виділення поту відповідає симпатична нервова система. 

Організм виділяє гормони норадреналіну і адреналіну, ці гормони зв'я-

зуються з блокаторами на периферичних тканинах, що призводить до 

розширення зіниць, підвищення частоти серцевих скорочень, кров'яно-

го тиску і дихання. У людини є кілька мільйонів потових залоз, які 

знаходяться в середньому шарі шкіри. Є цілий ряд областей в організ-

мі з високою концентрацією потових залоз такі як лоб, долоні рук і 

підошви ніг. При дослідженні використовують долоні для зняття па-

раметрів ШГР. У дорожніх дослідженнях, коли водій змушений пос-

тійно контролювати режим руху відповідно до змін дорожньої обста-

новки, ШГР може бути використано для визначення впливу на емоцій-
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ний стан водія, як геометричних параметрів дороги, так і засобів керу-

вання дорожнім рухом. ШГР дуже чутлива до небезпечних ситуацій на 

дорозі. Водій відчувши та усвідомивши небезпеку відчуває емоцію, 

яка реєструється датчиком ШГР. Отже, ШГР можна використовувати 

як засіб оцінки психологічної діяльності водія. Проте, для достовірно-

сті результатів ШГР доцільно застосовувати і порівнювати з іншими 

електрофізіологічними методами дослідження функціонального стану 

людини. 

 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ  
 

Тресницький Д.Є. 

Науковий керівник – Самчук Г.О., канд. техн. наук 
 

Моніторинг досягнутого рівня сталості транспортних систем є 

невід’ємною складовою формування подальших векторів розвитку 

транспорту на шляху досягнення сталого розвитку.  

Найбільш поширеним підходом до оцінки сталого розвитку 

транспортних систем є формування наборів індикаторів. Якщо відбу-

вається подання звітності про функціонування транспортних систем за 

трьома основними компонентами сталого розвитку: соціального, еко-

логічного та економічного, таку систему називають «триєдиний підсу-

мок» (Triple Bottom Line).  Крім того, існують інші групування індика-

торів, логіка яких закладена у назві: «тиск–стан–відповідь», «рушійна 

сила–тиск–стан–вплив–відповідь», «вхідні параметри – вихідні пара-

метри–результати». Концепція представлених способів групування 

індикаторів полягає у дослідженні та оцінці причино-наслідкових 

зв’язків. 

У літературних джерелах зустрічаються й інші способи та ін-

струменти, а саме: монетизація, яка включає в себе призначення дола-

рового вираження індикаторам, «екологічний слід», проведення аналі-

зу витрат і вигод, аналіз компромісів, «відстань до мети», індекси, ба-

гатокритеріальна оцінка, панелі тощо.  

Панелі − це перспективний графічний пристрій, який має схо-

жість з панеллю автомобіля. Результати можуть бути показані на 

«метр», з метою досягти якогось потрібного значення на лічильнику. 

Панелі можуть бути використані для моніторингу, аналізу та управ-

ління. 

Наведені інструменти, методи і способи мають певні переваги 

та недоліки. Наприклад, зведення результатів до одного показника 

може призвести до нівелювання одних значень іншими. 
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Таким чином сьогодні у світовому науковому співтоваристві 

не погоджена методика визначення ступеня досягнення сталого розви-

тку транспортних систем. 

 

ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ  
 

Татаренко Д.Ю. 

Науковий керівник – Самчук Г.О., канд. техн. наук 
 

Система міського пасажирського транспорту  − невід’ємна ча-

стина життєзабезпечення сучасних мегаполісів, що обумовлює еконо-

мічну, соціальну та екологічну ситуацію в них, тому завдання оцінки 

сталості функціонування громадського транспорту є актуальною для 

всіх без виключення міст.  

Невирішеним питанням залишається вибір індикаторів для 

оцінки рівня сталості перевезень, розробка їх цільових або норматив-

них значень. Розрахунки ускладнюються недоступністю даних, а та-

кож тим, що велику кількість індикаторів можна віднести до «якіс-

них», їх часто неможливо представити чисельно. Ці проблеми можна 

вирішити після проведення науковцями певних міждисциплінарних 

досліджень, що буде сприяти обґрунтованому встановленню чисель-

них значень для стандартів.  

Запропоновано оцінювати сталість пасажирських транспорт-

них систем за чотирма вимірами: економічним, екологічним, соціаль-

ним та технічним. Для кожного виміру представлено індикатори.   

Економічний вимір характеризується такими індикаторами: операційні 

витрати на пасажиро-кілометр, тариф за одну поїздку, середні витрати 

часу за одну поїздку, соціальний: кількість ДТП на душу населення, 

доступність послуги для людей з обмеженими можливостями, кіль-

кість робочих місць, задоволеність населення наданими послугами, 

кількість поїздок на добу, залучення громадськості до процесу транс-

портного планування, а для опису екологічного виміру обрано обсяги 

викидів NOx, VОС, SOx, CO2,  

CH та шумове забруднення на душу населення, використання  

землі транспортною інфраструктурою, витрати палива. Для технічного 

виміру пропонується використовувати індикатори, такі як  

середній вік автопарку, щільність маршрутної мережі, маршрутний 

коефіцієнт, коефіцієнт заповнюваності пасажирських транспортних 

засобів. 
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Відповідно обраним індикаторам повинна бути зібрана та на-

дана інформація, для цього важливою є підтримка державних структур 

та фінансування, а також зацікавлення та залучення населення.  

 

ВИБІР ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ДЛЯ РОБОТИ В СХЕМАХ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 
 

Куліненко А.М.  

Науковий керівник – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент 
 

Одним з критеріїв ефективності процесу перевезення вантажів 

є повне задоволення потреб клієнтів транспортного обслуговування з 

високим рівнем якості, який можна визначити на основі показників 

ефективності. Під ефективністю процесу транспортування товарів ро-

зуміється відношення результату діяльності цього процесу до витрат, 

понесених для його реалізації. При цьому практично неможливо 

управляти дохідною частиною перевезення, тому підвищення ефекти-

вності досягається за рахунок зниження витрат. Для цього використо-

вуються такі підходи, як маршрутизація перевезень, вибір марки авто-

мобіля і інші. 

Питання ефективності використання транспортних засобів ак-

туальні для автотранспортних підприємств на різних етапах плануван-

ня робіт. Особливу увагу слід приділити вирішенню проблеми мінімі-

зації фінансових та часових витрат на транспортування при доставці 

товарів в містах. Існують різні методи скорочення цього виду витрат: 

вибір оптимального транспортного засобу, організація руху в найкоро-

тші терміни, розробка маршрутів, співпраця перевізників у великій 

мережі та інші. Як відзначають вчені, одним з найбільш важливих є 

підхід до підвищення ефективності транспортного процесу шляхом 

вибору оптимального транспортного засобу для експлуатації на марш-

рутах доставки. Визначення вантажопідйомності автомобілів є склад-

ним завданням і залежить від великої кількості факторів. Вчені відзна-

чають, що оптимальна вантажопідйомність транспортних засобів в 

більшості випадків залежить від характеристик вантажопотоків. Тому 

формування методу вибору вантажопідйомності транспортних засобів 

для роботи в схемах перевезення вантажів є завданням даної роботи. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЯМОГО І БАГАТОРІВНЕВОГО 

КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ В 

ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ 
 

Костроміна Л.Р. 

Науковий керівник – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент 
 

Постійне підвищення вимог до логістичного обслуговування 

кінцевого споживача розширює ринки збуту і економічні відносини, 

які формуються в умовах невизначеності і нестабільності середовища, 

що призводить до необхідності враховувати не тільки внутрішні, а й 

зовнішні фактори логістичної системи. Ця проблема особливо важлива 

для країн, економіка яких перебудовується в ринкову.  

В даний час система розподілу матеріального потоку в логіс-

тичній мережі, відповідно, одночасно для кінцевого споживача і влас-

ника логістичних систем, ще не повністю досліджено. З одного боку, 

критерієм вибору готових продуктів споживачами є мінімальні витра-

ти, які можуть бути надані прямими логістичними каналами, але міні-

мальні витрати не дають гнучкості в кількісних та інших параметрах. З 

іншого боку, багаторівнева система забезпечує високий рівень обслу-

говування і різноманітність каналів, але готову продукти в ній кошту-

ють дорожче. Пошук балансу між раціональної ціною і рівнем обслу-

говування для кінцевого споживача і прибутку логістичної системи 

було актуальною проблемою в періоді розвитку логістики, орієнтова-

ної на споживача. Розробка механізмів оцінки ефективності прямого і 

багаторівневого каналів розподілу матеріального потоку в логістичній 

системі дозволяє оцінити масштаби раціонального використання цих 

підходів. 

Використання комплексного підходу дозволить оцінити ефек-

тивність функціонування логістичної системи і споживача. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ 

НА АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ № 219Е М. ХАРКОВА 
 

Ващенко Д.О.  

Науковий керівник – Вакуленко К.Є., канд. техн. наук., доцент 
 

Умови перевезень пасажирів міським пасажирським транспор-

том мають значний вплив на психологічний, фізичний стан та продукти-

вність праці пасажирів. Дослідження організації пасажирських переве-

зень та їх раціональна організація є дуже важливим аспектом життєді-

яльності населення.  
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Проведено дослідження організації пасажирських перевезень на 

автобусному маршруті №219е Новобаварського району міста Харкова. 

В рамках дослідження проведено табличне та візуальне обстеження 

показників пасажиропотоків та визначені показники роботи автобус-

ного маршруту № 219е. Дані обстеження та показники роботи марш-

руту дозволили встановити, що організація перевезень пасажирів не 

відповідає встановленим нормативам, а саме: рівень заповнення тран-

спортного засобу (ТЗ) перевищує допустимий в годину-«пік» (більше 

1); на маршруті працюють застарілі транспортні засоби (термін експлу-

атації більше 7 років). Організацію перевезень пасажирів на автобус-

ному маршруті № 219е запропоновано удосконалити за рахунок онов-

лення транспортних засобів на маршруті, збільшення кількості до 6 

одиниць, що зменшить коефіцієнт використання пасажиромісткості ТЗ 

до 0,9. Проведено графоаналітичний розрахунок режимів роботи авто-

бусів і водіїв. В результаті розрахунків визначено, що 1-3 випуски 

працюють за двозмінним режимом, 4-6 випуски – за перерваним. По-

будовано стрічковий графік руху автобусів на маршруті, на основі яко-

го розроблено розклад руху випусків. Із розкладу руху видно, що час 

перерви та відстою, а також часи роботи водіїв і ТЗ відповідають іс-

нуючим нормам. Запропоновані заходи дозволять покращити процес 

перевезень пасажирів на автобусному маршруті № 219е. 

 

ЩОДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МАРШРУТАХ 

МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
 

Воронко А.М. 

Наукові керівники – Вакуленко К.Є., канд. техн. наук, доцент; Соко-

лова Н.А., асистент  
 

Міський пасажирський транспорт відіграє значну роль у за-

безпеченні якості життя міського населення. Злагоджене зростання 

ефективності та якості роботи міського пасажирського транспорту до-

зволяє підвищити рівень задоволеності потреб у перевезенні пасажи-

рів, зменшити навантаження на психофізіологічний стан пасажира 

(продуктивність пасажира на виробництві), зменшити транспортне 

навантаження,  аварійність та кількість ДТП на дорогах, покращити 

екологічну ситуацію, забезпечити беззбиткову роботу транспортних 

підприємств. Підвищення якості пасажирських перевезень у системі 

міського пасажирського транспорту – один з найважливіших напрям-

ків розвитку в транспортній галузі. На даний час оцінку якості транс-

портних послуг ототожнюють з оцінкою рівня транспортного обслуго-

вування пасажирів. 
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До основних факторів якості перевезення пасажирів відно-

ситься: комфортність поїздки (наповнення транспортних засобів (ТЗ) 

та регулярність їх руху на маршрутах), час на пересування пасажирів, 

безпека перевезень. Умови, що визначають ці фактори, наступні: 

щільність маршрутної мережі, частота та точність руху міського тран-

спорту, швидкість сполучення, стан інформації та реклами про роботу 

пасажирського транспорту, інформування пасажирів про маршрут та 

інтервал руху ТЗ, гігієнічний та естетичній стан ТЗ, облаштування та 

оформлення зупиночного пункту, кваліфікація персоналу. В рамках 

дослідження проаналізовано фактори якості оцінки пасажирських пе-

ревезень в Польщі: чистота всередині ТЗ, оцінка якості рухомого скла-

ду за договором; естетичний стан ТЗ; проїзд дорожньою картою; від-

повідність поданої документації та фактичного стану ТЗ; інформація 

про тарифи; штраф за невиконані кілометри транспортного засобу та 

ін. 

При оцінці якості послуг перевезення пасажирів на тролейбу-

сному маршруті №1 та автобусному маршруті №18е м. Харкова, що 

дублюють один одного по трасі слідування, було обрано соціологічний 

метод оцінювання, що припускає, що оцінка якості ґрунтується на збо-

рі думок споживачів – пасажирів. Збір думок пасажирів проводився 

шляхом опитування за допомогою спеціальних анкет. Після проведен-

ня опитування зроблено висновок, що для споживачів найважливіши-

ми факторами якості перевезень є: витрати часу на пересування; без-

пека; надійність та вартість послуги. Більша кількість пасажирів при 

виборі між послугами тролейбусного і автобусного маршрутів з дослі-

джуваних маршрутів за цими критеріями обрали автобусний маршрут 

№18е. 

Подальше дослідження направлене на вдосконалення органі-

зації та управління пасажирськими перевезеннями з метою покращен-

ня якості перевезень на маршрутах міського пасажирського транспор-

ту. 

 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ 

НА ОКРЕМИХ МАРШРУТАХ 
 

Бабіч О.О. 

Науковий керівник – Бурко Д.Л., канд. техн. наук, доцент 
 

Добре функціонуюча пасажирська транспортна система вима-

гає знаходження компромісів між інтересами перевізників та пасажи-

рів. Задачами перевізників при цьому є задоволення потреб пасажирів 

в пересуненні шляхом забезпечення якісної транспортної послуги. То-
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му удосконалення транспортного процесу перевезень пасажирів є зав-

жди актуальним завданням на існуючих та нових окремих маршрутах 

будь-якого міста України. 

Напрямки, що можуть бути спрямовані на удосконалення тех-

нології організації перевезень на окремих маршрутах можуть бути 

представлені у вигляді взаємозв’язку параметрів пасажиропотоків, 

характеристик маршруту та параметрів його роботи. 

Місткість транспортного засобу для роботи на маршруті оби-

рається на основі максимального пасажиропотоку на перегоні маршру-

ту.  

Час оберту залежить від довжини маршруту та швидкості екс-

плуатації транспортного засобу на ньому. 

Ступінь використання місткості салону транспортного засобу 

визначається величинами пасажиропотоків на перегонах, номінальною 

місткістю автобусу, та характеристиками маршруту. Кількість транс-

портних на маршруті засобів визначається часом оберту та інтервала-

ми руху, або – іншим чином – пасажиропотоком на маршруті, часом 

оберту, місткістю транспортного засобу та ступенем використання 

місткості салону. Інтервали руху визначаються виходячи з часу оберту 

та кількості транспортних засобів на маршруті. Удосконалювати робо-

ту транспортних засобів на окремих маршрутах перевезень пасажирів 

можна зміною одного з вище проаналізованих показників, але слід 

відзначити, що зміна одного з них, призводить до зміни всіх інших.  

Тому удосконалення роботи перевезень на окремому маршруті 

повинно проводитися комплексно з перерахунком відповідних показ-

ників та передбаченням наслідків зміни маршрутної технології для 

перевізника та пасажирів. 

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
 

Богомазов Д.А. 

Науковий керівник – Бурко Д.Л., канд. техн. наук, доцент 
 

Підвищення ефективності діяльності підприємств автомобіль-

ного пасажирського транспорту тісно пов’язане зі здійсненням раціо-

нальних перевезень відповідно до технології роботи на маршрутах. 

Раціональні перевезення вимагають чітко налагодженої системи мар-

шрутів перевезень пасажирів. Система маршрутів пасажирів повинна 

бути обґрунтована спеціалістами в сфері здійснення перевезень паса-

жирів та вимагає застосування сучасних способів та прийомів щодо 

маршрутизації перевезень з використанням математичного розподілу 
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пасажиропотоків по маршрутам на основі комплексних цільових фун-

кцій оптимізації маршрутної системи. За рахунок маршрутизації пере-

везень в рамках підприємства автомобільного пасажирського транспо-

рту можливе удосконалення його роботи.  

Маршрутизація перевезень дозволяє отримати раціональні ма-

ршрути та планувати роботу транспортних засобів зі скороченням не-

виробничих пробігів, таким чином, збільшуючи пробіг з пасажирами 

та зменшуючи нульові пробіги, що позитивно відобразиться на коефі-

цієнті використання пробігу в межах підприємства автомобільного 

пасажирського транспорту. 

Розрахунок в процесі маршрутизації пасажиропотоків на мар-

шруті визначає в кінцевому ітозі відповідність таким пасажиропотокам 

місткості транспортних засобів за класами та їхньої кількості. 

Випуск достатньої кількості пасажирських транспортних засобів на 

маршрути, при дотриманні рівноінтервального руху на маршруті за 

технологією перевезень, дозволяє оптимізувати інтервали руху на ма-

ршруті 

Дотримання інтервалів руху на маршрутах призводить до рів-

номірного наповнення салону транспортних засобів, обумовлюючи 

приблизно однакове значення коефіцієнту використання місткості са-

лону протягом певного періоду доби. Дотримання раціональних інтер-

валів руху на маршрутах дозволяє рівномірно використовувати основ-

ні фонди підприємства – рухомий склад, забезпечуючи його раціона-

льне використання, зменшуючи зношення та подовжуючи строки екс-

плуатації. 

 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВДМ 
 

Колєсніченко В.М. 

Науковий керівник – Дульфан С.Б., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

Основним завданням транспортної системи є її відповідність 

потребам економіки країни і задоволення попиту населення на транс-

портні послуги. Дане визначення цілком природно і очевидно.  

Однак при спробі сформувати критерій оцінки якості дорожнього руху 

виникають труднощі, пов'язані зі складністю оцінок зв’язків і показни-

ків роботи транспортної системи. 

Діяльність складних систем не може бути оцінена будь-яким 

одним критерієм, тому використовують систему критеріїв ефективнос-

ті.  

Системою критеріїв називають взаємопов'язаний комплекс 

економічних, функціональних і фізичних величин, що володіють пев-



 176 

ною розмірністю в єдиній системі інваріантів і вимірюють основні 

якості системи і всіх її підсистем, управління якими необхідно і доста-

тньо для досягнення мети системи. 

Існують різні підходи до вибору критеріїв оцінки ефективності 

організації дорожнього руху. Всі критерії розділені на три основні 

групи: критерії аварійності;  критерії, що характеризують економічні 

витрати;  критерії, що охоплюють параметри транспортного потоку. 

Всі ці критерії можна застосувати й для оцінки ефективності 

функціонування ВДМ. З точки зору можливості оперативної оцінки 

рекомендується використовувати критерії третьої групи, до яких від-

носять інтенсивність, щільність, характеристики швидкісного режиму 

транспортного потоку, час затримок транспортних засобів, довжину 

черг перед перехрестями, пропускну здатність мережі. 

Так, ефективність функціонування ВДМ міста зручно оціню-

вати так званою «дорожньої роботою» - тобто кількістю ТЗ, що прой-

шли по одній смузі через заданий перетин дороги в певний період часу 

(місяць, квартал, рік).  

Таким чином, чим вище інтенсивність руху на ділянці дороги, 

тим, відповідно, вище і «дорожня робота». Однак, максимум інтенсив-

ності досягається при виникненні на дорозі затору, що неприйнятно 

для забезпечення безперебійності дорожнього руху (ДР), тому для під-

вищення об'єктивності оцінки функціонування ВДМ необхідний ще 

один критерій. В якості такого критерію можна використовувати час 

перебування автотранспортних засобів на ВДМ. 

 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У МІСТАХ УКРАЇНИ 
 

Кривцун Т.В. 

Науковий керівник – Копитков Д.М., канд. пед. наук, доцент  
 

Успішне вирішення проблеми сталого розвитку сучасних міст, 

в яких сконцентрована найбільша частина населення і створюється 

найбільша частка валового внутрішнього продукту, багато в чому за-

лежить від сталого розвитку міського пасажирського транспорту. Ос-

новні напрямки сталого розвитку міського транспорту в різних краї-

нах, регіонах і містах характеризуються спільністю цілей і способів 

досягнення. Це дозволяє стверджувати, що сталий розвиток міського 

пасажирського транспорту відноситься до числа глобальних проблем. 

В нашій країні розвиток міського пасажирського транспорту 

тривалий час здійснювався з урахуванням, переважно, економічних 

(доходи, витрати) і об'ємних (обсяги перевезень, транспортна робота) 
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результатів. Проблеми належного забезпечення якості, екологічні та 

соціальні наслідки функціонування міського транспорту лише декла-

рувалися, але фактично не враховувалися під час організації його ро-

боти. До того ж, використання дефіцитних міських земель ніяк не по-

в'язувалося з належним розвитком пасажирського транспорту і стійким 

розвитком територій. В результаті накопичилися суттєві протиріччя, 

розв’язання які потребує нових підходів або концепцій.  

Сучасною концепцією комплексного вирішення зазначених 

протиріч, ефективного розвитку територій і міського транспорту є ста-

лий розвиток. Цей підхід заснований на комплексній оцінці не тільки 

техніко-економічних, але й інших результатів функціонування цього 

виду транспорту: екологічних та соціальних наслідків, якості переве-

зень, ресурсних можливостей і ресурсозберігаючих технологій, засто-

совуваних на міському пасажирському транспорті, раціональному ви-

користанні територій і т.д.  

Характерними особливостями сталого розвитку пасажирсь-

кого транспорту сучасних міст є: удосконалення роботи громадського 

пасажирського транспорту (виділені смуги для руху пасажирського 

транспорту, сучасні системи диспетчеризації та контролю руху, розви-

ток систем масового транзиту, будівництво мультимодальних транс-

портно-пересадочних вузлів, впровадження сучасних систем оплати 

проїзду та довідково-інформаційних систем); мінімізація потреби в 

транспортних пересуваннях і "випрямлення" шляхів слідування паса-

жирів; забезпечення транспортної доступності на всіх етапах пересу-

вань міського населення; оновлення парку рухомого складу і викорис-

тання високоекологічних пасажирських транспортних засобів; конт-

роль екологічних характеристик палив, що використовуються для ви-

конання перевезень; паркувальна політика, що містить у собі ство-

рення перехоплюючих парковок.  

Розвиток складових сталого функціонування пасажирського 

транспорту в містах України передбачено в сучасному законодавстві 

країни у законах, зокрема, "Про транспорт", "Про міський електричний 

транспорт", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", 

"Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період 

до 2030 року", постановами обласних та міських органів влади. Проте, 

у поточний час детальна розробка концепцій сталого розвитку транс-

порту для міст України являє собою актуальну, але складну науково-

правову проблему, для розв'язання якої необхідно забезпечити спільне 

подання результатів різної природи (технічних, технологічних, еконо-

мічних, екологічних, соціальних). Відповідним чином слід також пере-

будувати систему оподаткування і методичні основи розрахунку соці-
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ально-економічної ефективності проектів у галузі функціонування мі-

ського пасажирського транспорту. 

До того ж, успішна реалізація ідей сталого розвитку територій, 

міст і їх транспортних систем можлива тільки при відповідній перебу-

дові системи освіти фахівців. Ця система повинна забезпечити наяв-

ність у фахівців компетенцій, що дозволяють перейти при управлінні 

зазначеними складними системами від декларації економічних, еколо-

гічних, соціальних, містобудівних та інших проблем, до їх дієвого ви-

рішення для підвищення якості життя людей в умовах досягнення на-

дійного зберігання навколишнього середовища. 

 

НАДІЙНІСТЬ ПОСЛУГ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ЯКОСТІ 

ТРАНСПОРТНИХ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
 

Кудальцев В.О. 

Науковий керівник – Копитков Д.М., канд. пед. наук, доцент  
 

Рівень розвитку міського пасажирського транспорту (МПТ) 

має водночас економічне й соціальне значення в їх єдності і взає-

мозв’язку. До економічних наслідків функціонування МПТ можна від-

нести ефект, що отримується від зниження втрат часу в галузях мате-

ріального виробництва і невиробничій сфері через ріст продуктивності 

суспільної праці, підвищення якості продукції завдяки зниженню тра-

нспортної втоми працівників, економії коштів на розвиток соціальної 

інфраструктури через підвищення рівня її концентрації. До соціальних 

наслідків транспортного обслуговування населення відносять збіль-

шення вільного часу пасажирів, поширення можливостей для користу-

вання послугами культурно-освітницьких закладів, покращення здо-

ров’я людей і т.і. 

Питання підвищення рівня обслуговування споживачів в рин-

кових умовах щільно пов’язані з проблемою якості послуг. За сучас-

них ринкових умов пропонується вводити споживчу оцінку якості для 

сфери послуг, де на даний момент накопичено небагато досвіду. В цій 

сфері розробка систем якості обмежується технократичним підходом 

до оцінки матеріальної бази, тоді як методи оцінки споживчого ефекту 

тільки починають розвиватися. 

Проблема якості в умовах ринкової економіки відіграє важли-

ву роль. Щодо міських пасажирських перевезень, то необхідність за-

безпечення високої якості транспортного обслуговування пасажирів 

безпосередньо встановлена відповідними законодавчими актами, на-

приклад, "Про міський електричний транспорт", "Про автомобільний 
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транспорт", що визначають повне задоволення потреб економіки дер-

жави і населення у перевезеннях як основне завдання пасажирських 

підприємств.  

Аналіз досліджень, пов’язаних з оцінкою якості функціону-

вання МПТ показав, що формування критеріїв якості здійснюється в 

залежності від конкретно встановленого завдання. Такі завдання є ду-

же різними, наприклад: проведення планово-проектних розрахунків; 

оцінка якості роботи підприємств і організацій МПТ; оцінка роботи 

водіїв; оцінка якості маршрутної мережі та ін. На нашу думку, обрані 

показники оцінки якості, як правило, характеризують ефективність 

стану і розвитку лише окремих складових МПТ і не відображають ви-

мог пасажирів до рівня транспортного обслуговування. 

Критерії якості роботи МПТ, що пропонуються авторами, є рі-

зними за своєю суттю; вивчення кожного фактору, що визначає рівень 

обслуговування міського населення, проводилося окремо; більшість 

показників не характеризує дійсного рівня транспортного обслугову-

вання, а лише надає можливість оцінити результати роботи окремих 

елементів системи МПТ і не враховує вимог пасажирів до якості вико-

нання перевізного процесу; багато показників потребують інформації, 

що досить важко визначити, і великого обсягу розрахункових робіт, 

що ускладнює процес визначення якості і планування перевезень; в 

багатьох дослідженнях в комплексному показнику якості є відсутнім 

показник надійності послуг МПТ. 

Надійністю послуг міського пасажирського транспорту є влас-

тивість послуги МПТ зберігати значення розрахункового часу поїздки 

з пункту відправлення до пункту призначення в певних межах, гаран-

тованих розкладом руху транспортних засобів на маршрутах в різні 

періоди часу. 

Отже, в якості показника надійності послуг МПТ пропонуємо 

ввести значення розрахункового часу поїздки пасажира з пункту відп-

равлення до пункту призначення при заданому обмеженні – фіксова-

ному часі прибуття пасажира до пункту призначення.   

Вважаємо, що для оцінки якості достатньо використовувати розраху-

нок вищенаведеного показника, оскільки з точки зору пасажирів од-

ним з основних критеріїв покращення роботи МПТ є скорочення зага-

льного часу для здійснення поїздки.  

Оцінкою надійності послуг МПТ є імовірність прибуття паса-

жира з пункту відправлення до пункту призначення у розрахунковий 

час. Надійність послуг МПТ на різних маршрутах необхідно оцінюва-

ти в досліджуваних періодах часу, за які, виходячи з особливостей ро-
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боті цього виду транспорту, доцільно вважати так звані періоди ранко-

вого і вечірнього навантаження та межпіковий період. 

На основі запропонованого підходу можна оцінювати надій-

ність як окремих видів міського пасажирського транспорту, так й на-

дійність системи у цілому. 

 

РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Дудка М.Д.  

Науковий керівник – Колій О.С., канд. техн. наук, доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Ухвалення правильного рішення по розміщенню складського 

комплексу (СК) з урахуванням купівельного попиту, дозволяє керів-

ництву компанії: 

- побільшати прибуток; 

- визволити фінансові кошти на додаткові інвестиції; 

- знизити рівень запасів продукції в постачанні, виробництві й 

збуті; 

- прискорити оборотність вкладеного капіталу 

- забезпечити задоволення потреб покупців, які в умовах ринку 

одержують усе більше можливостей для порівняння й вибору кращого 

обслуговування. 

Облік споживчого попиту населення - ключове завдання в 

предметі дослідження. Виникають проблемні питання формалізації 

правил прийняття управлінських рішень у завданні розміщення СК із 

обліком нечіткого споживчого попиту населення. Звичайно, при вирі-

шені подібних проблем менеджери опираються на власний досвід і 

інтуїцію, що не завжди приводить до вірних рішень.  

Ухвалення рішення про розміщення складських комплексів. 

Логістичне керування - наскрізне (інтегроване) керування бізнеспро-

цесами по просуванню продукції й супутніх йому потоків від джерела 

його виникнення до кінцевого споживача з метою досягнення макси-

мальної ефективності діяльності компанії. У центрі уваги системи ло-

гістичного керування повинен перебувати процес виконання замов-

лень споживачів. 

Місце розташування СК - одне з найбільш важливих стратегі-

чних переваг для росту компанії: обсяги продажів і прибуток ростуть 

залежно від  відвідуваності споживачів, а також від витрати ними гро-

шей при кожному відвідуванні. 

Розміщення СК із урахуванням споживчого попиту, як складо-

ва логістичного керування дозволяє знизити рівень запасів продукції в 
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постачанні, виробництві й збуті, побільшати оборотність вкладеного 

капіталу, а також забезпечити задоволення потреб споживачів. 

Ухвалення рішення про місце розташування повинне базува-

тися на дослідженнях, у ході яких установлюються фактори, що визна-

чають його вигідність. 

Використання запропонованих методів, моделей і алгоритмів, 

дозволяє одержати координати, які є альтернативними варіантами ро-

зміщення СК і представляються у вигляді списку, починаючи з най-

кращого варіанта розміщення й закінчуючи найменш вигідним. 

Після того як варіанти розміщення СК отримані, вони відо-

бражаються на системі координат, де також відзначені основні покупці 

й найбільш великі населені пункти. 

Ухвалення рішення про розміщення складського комплексу 

проходить у кілька стадій з урахуванням додаткових факторів: 

1. Внутрішні: 

- фінансові обмеження для покриття витрат, пов'язаних 

з вибором місця розташування; 

- особисті переваги керівництва й фахівців логістичної 

служби. 

2. Зовнішні. Визначаються, як правило, законодавством.  

Так, приписання в області будівництва (наприклад, плани за-

будови) і приписання в області екології можуть містити заборони на 

здійснення промислового будівництва. Деякі місцевості можуть бути 

виключені з вибору в силу своїх природніх характеристик (таких, як 

клімат, структура ґрунту й т.п. ). Політичні обмеження можуть привес-

ти до того, що цілі регіони будуть випадати із числа потенційних місць 

розміщення складських комплексів. Існує, наприклад, цілий ряд дер-

жав, у законодавстві яких не передбачаються для іноземних громадян 

можливості ведення підприємницької діяльності. У деяких випадках 

занадто великий політичний ризик. 

Фактори, що враховуються при визначенні місця розташуван-

ня складських комплексів: 

- загальні - транспортні витрати й вартість робочої си-

ли; 

- спеціальні, важливі для певних галузей (наявність си-

ровини, води); 

- регіональні - притягають склади з необхідною проду-

кцією до певних регіонів; 

- фактори зосередження - обумовлюють територіальну 

концентрацію (наприклад, ринки збуту при високій щільності насе-

лення); 
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- фактори розосередження - обумовлюють територіаль-

ну децентралізацію (наприклад, низький рівень заробітної плати в кра-

їні); 

- природно-технічні (наприклад, структура ґрунту); 

- суспільно-культурні (наприклад, культурний рівень міста). 

Фактори вибору місця розташування складських комплексів з погляду  

постачання: 

- земельні ділянки (структура, закупівельна ціна або ро-

змір орендної плати); 

- продукція, допоміжні матеріали (ціни, витрати на тра-

нспортування); 

- робоча сила (трудові ресурси залежно від  чисельності 

населення, рівня життя в даному регіоні, рівня заробітної плати, квалі-

фікації робочої сили, відносини до праці); 

- енергія (витрати на енергопостачання); 

- транспорт (інфраструктура транспорту, наприклад: 

наявність 

автомобільних доріг, близькість аеропортів, витрати на транспорт). 

Виробничі фактори вибору місця розташування складських 

комплексів: 

- природні особливості (структура ґрунту, клімат); 

- технологічні особливості (територіальна близькість 

підприємств, готових до розвитку кооперативних зв'язків, наприклад, 

постачальників послуг автомобільного транспортування для роботи із 

принципу "точно в строк"). 

Фактори вибору місця розташування складських комплексів з 

погляду  збуту: 

- потенціал збуту (структура населення, купівельна 

спроможність, конкуренція, особливий престиж продукту в районі ви-

робництва або високий рейтинг регіону в силу якості виробленої в 

ньому продукції); 

- транспорт (транспортні шляхи, витрати на транспорт); 

- контакти, що сприяють реалізації (ярмарки, рекламні 

агентства). 

Фактори вибору місця розташування складських комплексів, 

обумовлені державою: 

- податки (ставка податку, податкові пільги для певних 

регіонів); 

- законодавство, що регулює перетинання границь (ми-

тні правила, зовнішньоторговельні закони), яке може, наприклад, зачі-
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пати інтереси експортерів і, отже, сприяти ухваленню рішення про 

розміщення складів продукції за рубежем; 

- економічна система (законодавство в області бізнесу, 

що регулює конкуренцію, право брати участь у справах підприємства), 

а також ризики, пов'язані з політичною нестабільністю (наприклад, 

обмеження в русі капіталу, експропріація); 

- заходу в галузі охорони зовнішнього середовища 

(зниження рівня забруднення зовнішнього середовища); 

- державна допомога (програми сприяння регіонам зі 

слаборозвиненою економічною структурою, допомога в підставі при-

ватних підприємств, сприяння науково-дослідним роботам і дослідно-

конструкторським розробкам). 

Використовуючи запропоновані варіанти розміщення з ураху-

ванням додаткових факторів, описаних вище, керівництво компанії й 

відповідальні фахівці служб проводять аналіз, після чого ухвалюють 

остаточний розв'язок про місце розміщення СК. Також розроблені ме-

тоди, моделі й алгоритми дозволяють організаціям проводити моніто-

ринг і оцінку вже розміщених складських комплексів. 

Це досягається за рахунок порівняння фактичного товарообігу 

й розрахункового, при значній різниці між цими двома показниками 

керівництво компанії здатне ухвалити рішення щодо ліквідації мало-

рентабельного СК або, використовуючи отримані результати, розміти-

ти його в іншому, більш вигідному місці. 

Сучасне логістичне керування успішно застосовується провід-

ними світовими компаніями. Впровадження сучасного логістичного 

керування в практику бізнесу дозволяє підвищити організаційно еко-

номічну стійкість компанії на ринку. Використання концепції логісти-

ки є одним з основних резервів зниження рівня загальних витрат ресу-

рсів компанії. 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЧАСУ ЗНАХОДЖЕННЯ 

АВТОМОБІЛЯ В ПУНКТІ НАВАНТАЖЕННЯ-

РОЗВАНТАЖЕННЯ 
 

Федоров В.Ю.  

Науковий керівник – Ковцур К.Г., канд. техн. наук, доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Час знаходження автомобіля у пункті навантаження чи розва-

нтаження можна представити як суму певних відрізків часу. Час зна-

ходження автомобіля у пункті навантаження (розвантаження) визнача-

ється цільовою функцією, яку можна представити як  
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 н(р) м о обсл п д min,t t t t t t= + + + + →    (1) 

де tм – час маневрування, год.; tо – час очікування обслуговування, 

год.; tобсл – час обслуговування, год.; tп – час, який потребується на 

прийом вантажу (при навантаженні tп=0), год.; tд – час оформлення 

документів, год. 

Час простою автомобіля у пункті навантаження (розвантаження) має у 

своєму складі багато показників, що мають вплив на кінцеве його зна-

чення (рис. 1). 
 

 
 

 

 
 

                                     
 

                               

Час знаходження автомобіля у пункті  

навантаження/розвантаження 

Час 

маневрування 

Час очікування 

обслуговування 

Час 

обслуговування 

Час прийому 

вантажу 

Час 

оформлення 
документів 

• Вантажність; 

• Габаритні розміри; 

• Наявність причепу 
(напівпричепу); 

• Спосіб розстановки 

постів. 

• Оформлення документів по 
прийому (здачі) товару; 

• Оформлення товарно-

транспортних документів. 

• Пломбування вантажу та 

кузова. 

• Вантажність; 

• Тип вантажу; 

• Спосіб навантаження 

(розвантаження); 

• Ціна вантажу; 

• Спосіб пакетування 

вантажу; 

• Тип рухомого складу. 

• Кількість постів; 

• Кількість та продуктивність НРМ; 

• Ритм складу; 

• Наявність черги; 

• Ціна вантажу; 

• Наявність вантажу. 
• Огляд вантажу; 

• Перевірка якості. 
 

Рисунок 1 – Структура часу знаходження автомобіля у пунктах навантаження та розван-

таження 
 

Вагомими факторами, що мають вплив на час знаходження ав-

томобіля у пункті навантаження та розвантаження є: фактична ванта-

жність автомобіля – qф, інтенсивність прибуття ТЗ – λ, кількість постів 

навантаження (розвантаження) – n, спосіб проведення робіт з наванта-

ження або розвантаження (немеханізований, з використанням засобів 

малої механізації та механізований) – р. 

Час оформлення документів залежить від способу наванта-

ження (розвантаження) та включає до себе час маневрування та час на 

прийом вантажу [1]. Приймає такі значення: немеханізований спосіб – 

16,8 хв., механізований – 9,8 хв. 
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Час обслуговування має залежність від фактичної вантажопід-

йомності ТЗ та способу виконання робіт з навантаження та розванта-

ження.  

– немеханізований спосіб 
н

обсл ф ,t q =     (2) 

де τн – норма часу навантаження (розвантаження) 1 т. вантажу немеха-

нізованим способом, хв/т [2]. Приймаються значення в залежності від 

фактичної вантажопідйомності ТЗ: 1 т. – 27 хв/т.; 10,5 т. – 6,7 хв/т.; 20 

т. – 5 хв/т. 

– з використанням малої механізації [1] 

ф

обсл

13 3 ( 1)
,

60

q
t

+  −
=           (3) 

– механізований спосіб  
м

обсл ф ,t q =     (4) 

де τм – норма часу навантаження (розвантаження) 1 т. вантажу механі-

зованим способом, хв/т. Приймається 1,8 хв/т [1]. 

Також час очікування обслуговування автомобіля в пунктах 

навантаження-розвантаження залежить від кількості постів наванта-

ження (розвантаження) та розраховується згідно принципів теорії ма-

сового обслуговування [3]. 

 
1. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки / А.И. Воркут – К. : Высшая школа, 

1986. – 140 с. 
2. Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные 

расценки для оплаты труда водителей. Госком СССР. – Москва: 1990. – 50 с. 
3. Мочалин С.М. Анализ влияния времени погрузки и разгрузки подвижного состава на 

эффективность функционирования автотранспортной системы доставки грузов / С.М, 

Мочалин, А.М. Володина. – Оренбург, 2011. –184 с. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

НА ВИБІР СХЕМИ ДОСТАВКИ МАТЕРІАЛІВ ПРИ 

ВИКОНАННІ ДОРОЖНЬО-РЕМОНТНИХ РОБІТ 
 

Жамбалдагва Тувшинжаргал 

Науковий керівник –Токмиленко Т.Т., ст. викладач 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)  
 

Доставка матеріалів є невід'ємною частиною технологічного 

процесу виконання робіт при ремонті та реконструкції автомобільних 

доріг. Вибір схеми доставки в рамках логістичної системи вимагає 

встановлення взаємозв'язків транспортно-технологічних підсистем, 

опис логістичних витрат і визначення впливу технологічних парамет-
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рів на критерій ефективності функціонування системи. При цьому не-

обхідно враховувати характер впливу схеми постачання на складові 

сумарних витрат, пов'язаних з рухом матеріальних потоків в системі. 

Для даної логістичної системи як критерій ефективності приймається 

мінімізація витрат. При фіксованому значенні витрат не пов'язаних з 

рухом матеріалопотоків, ефективність функціонування системи буде 

залежати від витрат елементів, що беруть участь в потокових процесах 

аналізованого виду. 

Конструкція модулів, що описують стан системи, визначається 

структурою каналів розподілу матеріалів і схемами руху матеріалів і 

конструкцій, отриманих від розбирання дорожнього одягу та тимчасо-

вих споруд, зворотної тари і оснащення, відходів виробництва.  

На першому етапі побудови базової моделі розглянуто функціонуван-

ня системи на виробничому рівні. В результаті моделювання визнача-

ються закономірності формування витрат на доставку при різних схе-

мах постачання а - прямий варіант, б - з перевалкою через приоб'єкт-

ний склад, в - комбінований). 

Для отримання реальних меж варіювання параметрів були 

проведені натурні спостереження за роботою дорожньо-ремонтної 

фрезерної установки PROCUT 1000R. Було отримано розподіл продук-

тивності установки PROCUT1000R: середнє значення продуктивності 

W = 5,56 м3/год. і середньоквадратичне відхилення продуктивності σw 

= 2,616 м3/год. Відстані перевезення на склад становили від 3,7 км до 

12,5 км. 

В результаті було отримано наступні регресійні моделі витрат 

на доставку при різних схемах постачання: 

 

vVLLWВа 23,026,0216,083,007,0339,277 21 −−++−= ; 

 

VLLWВб w 16,016,0246,013,026,0074,303 32 −++−+=  ; 

 

vVLLLWВв 13,044,0414,0253,0508,0365,0208,182 321 −−++++= . 

 

При аналізі впливу факторів на сумарні витрати було з'ясова-

но, що при всіх варіантах  значний вплив мають величина відстаней 

перевезення по графам (найбільше - відстань перевезення від місця 

виконання дорожньо-ремонтних робіт до місця утилізації), а також 

середня технічна швидкість. Продуктивність ланки «справа» більш 

значима при варіантах б і в. 
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При проведенні дослідження руху вторинних матеріальних ре-

сурсів було встановлено, що при різних значеннях вхідних параметрів  

оптимальним може бути прямий або змішаний канал. При роботі зі 

змішаним каналом особливий інтерес представляє визначення частки 

матеріального потоку, що здійснює рух по графам. При різних вартіс-

них параметрах функціонування проміжного складу і заданій пропуск-

ній спроможності вантажно-розвантажувальної і складської підсистем 

отримано значення граничної відстані перевезення. При значеннях 

обсягу вантажу, що проходить через склад від 1 до 10 тис. т, відстань 

перевезення до якого вигідно використовувати прямий варіант достав-

ки змінюється від 13 до 2 км. При заданих значеннях втрат, пов'язаних 

зі зривом робіт в основному виробництві оптимальна частка вантажу, 

що проходить через склад невизначена. 

Проведені дослідження вказують на складний характер впливу 

технологічних параметрів на прийняття рішення про вибір схеми руху 

дорожньо-будівельних матеріалів. При цьому доцільність застосування 

змішаних схем доставки і варіантів з проміжним складуванням багато 

в чому залежить від інтенсивності споживання матеріалів, параметрів 

технологічних процесів основного виробництва. 

 

«ЗЕЛЕНІ» ІНВЕСТИЦІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Саєнко А.О.  

Науковий керівник – Пономарьова Н.В. канд. техн. наук, доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Серед сучасних тенденцій розвитку світового співтовариства 

важливе місце посідає Концепція сталого розвитку економіки, яка пе-

редбачає такий розвиток, при якому задоволення потреб нинішніх по-

колінь здійснюється без шкоди для можливостей майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби. У рамках зазначеної концепції серед 

ключових задач розвитку певної економічної системи постає ство-

рення умов для сталого економічного розвитку, який може бути забез-

печений шляхом ефективного використання економічного потенціалу 

зі значним збільшенням обсягів інвестицій та збільшенням обсягів 

впровадження інноваційних проектів, спрямованих на забезпечення 

подальшого зменшення показника углеродомісткості національної 

економіки. Питання впровадження елементів «зеленої» економіки є у 

сфері наукових інтересів багатьох вітчизняних та закордонних вчених, 

а також низки міжнародних та наднаціональних організацій. Сьогодні 

країни Європейського співтовариства прагнуть максимально скороти-

ти викиди парникових газів, збільшуючи частку відновлюваної енергії.  
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Зокрема, загальновідомим є той факт, що Європейська комісія 

запропонувала до 2050 року заборонити використання в містах авто-

мобілів з бензиновим 202 двигуном. деякі європейські країни визначи-

ли кордон по забороні автомобілів з бензиновим двигуном до 2030 

року. Тому постає нагальне питання переходу України до «зеленої» 

економіки, зокрема у галузі автотранспорту з використанням засад 

соціально-перетворювального впливу, тобто «зелених» інвестицій.  

Спрямування вектору розвитку бізнес-моделі у «зелений» бік 

завжди достатньо тісно пов'язано з економією енергоносіїв (вуглецево-

го походження), і, як наслідок, з економією коштів. Зменшити власний 

«вуглецевий відбиток» можливо у різний спосіб – перехід на альтерна-

тивне пальне, створення новітніх енергоефективних логістичних схем 

тощо. Спираючись на засади Концепції сталого розвитку звернемо 

увагу на соціально-відповідальні або соціально-перетворювальні інве-

стиції. Саме вони мають потенціал до створення істотного впливу на 

сучасний стан енергоспоживання на автомобільному транспорті. 

Сьогодні у сфері соціально-відповідальних інвестицій спостерігається 

швидке зростання. Спеціалісти у сфері управління інвестиційними 

портфелями сьогодні визнають, що впровадження інвестування на за-

садах соціальної відповідальності може зробити істотний вплив на 

рентабельність, вартість і ціну компаній. Соціально-перетворювальні 

або соціально-відповідальні інвестиції все більшою мірою стають 

нормою в області інвестицій, оскільки все більше інвесторів цікавлять-

ся екологічно чистими і «зеленими» продуктами, зокрема на авто-

мобільному транспорті. Зокрема, певний інтерес представляють «зе-

лені облігації» (green bonds) як інструмент залучення інвестиційних 

коштів у сучасні енергозберігаючі проекти, яких дуже потребує наша 

автотранспортна галузь. «Зелені облігації» – це боргові інструменти, 

при випуску яких емітент- позичальник отримує від інвесторів фіксо-

вану суму капіталу і направляє її на свої потреби, виплачуючи капітал 

інвестору, коли облігація погашається, а також узгоджену суму від-

сотків протягом терміну її звернення. Відмінною рисою «зелених 

облігацій» є те, що залучені кошти використовуються для проектів, 

пов'язаних саме з впровадженням використання відновлюваної енергії, 

підвищенням енергоефективності, екологічно чистим транспортом або 

з подальшою побудовою низьковуглецевої економіки. Пропонується 

наступне визначення, яке відображує сутність сучасного екологічного 

інвестування: «зелені» інвестиції – це такий прояв соціально- перетво-

рювального впливу, який надає змогу дотримуватися вимог до 

функціонування сучасного транспортного підприємства в умовах де-

карбонізації світового виробництва. Нагальною задачею, що постає 
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перед пошукувачами інвестиційних коштів, зокрема транспортними 

підприємствами, є пошук надійних партнерів для здійснення емісії 

«зелених облігацій». Сьогодні такими партнерами на макрорівні слу-

гуватимуть міжнародні організації, такі як Європейський інвестицій-

ний банк, Всесвітній банк, національний уряд тощо. На макрорівні 

такими партнерами можуть бути трастові товариства, регіональна вла-

да у рамках децентралізаційного процесу тощо. Однією з задач пошу-

кувачів інвестиційних коштів, тобто емітентів «зелених» облігацій, є 

забезпечення впевненості інвестора у дійсній екологічній спрямова-

ності власної діяльності. Природоохоронне інвестування – це продукт, 

який до цих пір доводиться «нав'язувати» місцевим банкам з огляду на 

те, що активний попит на нього не формується природним чином. Су-

часний напрямок екологічних інвестицій – перспективний вектор, який 

пов'язаний з виникненням нових видів економічної діяльності або на-

віть нових галузей економіки. Використовуючи вже існуючий досвід 

соціально-перетворювального інвестування Європи та світу, ми вже 

сьогодні маємо можливість перейти до побудови енергетичних систем 

та систем надання транспортних послуг на принципах діджіталізаціі, 

децентралізації і найголовніше – декарбонізації.  

 

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

Буров О.І. 

Керівник –Ткаченко І.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Розвиток ринку логістики будь-якої країни, в тому числі і Ук-

раїни, залежить від стану її економіки. Його оператори забезпечують 

взаємодію учасників економічних відносин, пов'язують виробничі ла-

нцюги, дозволяють товарам знайти своїх покупців. Обсяги наданих в 

сфері логістики послуг безпосередньо залежать від рівня активності їх 

споживачів, динаміки виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі. 

Виходячи із зазначених залежностей, можна виділити наступні факто-

ри, що впливають на розвиток логістичного ринку нашої країни в да-

ний час:   

1. Динаміка українського промислового виробництва. У 

2016-2017 роках спостерігається зростання загальних обсягів виробни-

цтва, але це пожвавлення стосується не всіх груп товарів. 

2. Обсяги внутрішньої оптової та роздрібної торгівлі також 

останнім часом мають тенденцію до збільшення. 

3. Стан зовнішньої торгівлі. Наслідком скорочення вироб-

ництва, зниження курсу національної валюти, загострення відносин з 
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Росією стало скорочення обсягу експорту. Разом з тим, після 2015 року 

почалося зростання імпорту. 

4. Загальне зниження доходів учасників економічної діяль-

ності змушує їх до мінімізації своїх витрат, в тому числі і за рахунок 

логістичних послуг. 

Сучасні тенденції світового економічного простору та процеси 

ринкової трансформації, які активно проходять на вітчизняному ринку, 

зумовлюють необхідність зміни підходів і принципів до організації та 

управління господарською діяльністю загалом та логістикою зокрема.   

Сучасна концепція логістики виступає принципово новим, 

креативним підходом до регулювання економічних процесів у ринко-

вій економіці.  

Логістичний бізнес в Україні – один із наймолодших, можли-

во, тому один із найризикованіших. Цей ринок характеризується дефі-

цитом кваліфікованих спеціалістів, недостатньо розвинутою інфра-

структурою, слабкою підтримкою з боку держави. Незважаючи на ная-

вність окремих гальмуючих чинників, ринок логістичних послуг в Ук-

раїні успішно розвивається. Однією з визначальних умов ефективного 

функціонування вітчизняного ринку логістичних послуг є формування 

сучасної, науково обґрунтованої стратегії його розвитку з урахуванням 

інноваційного потенціалу економіки України, національних пріорите-

тів та світових процесів глобалізації та регіоналізації. Подальшого на-

укового обґрунтування потребують підходи до формування комплексу 

маркетингу для просування логістичної послуги на ринку, логістика 

електронної комерції. 

 

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ ШЛЯХОМ 

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ 
 

Денисенко В.М. 

Керівник –Ткаченко І.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Логістичні витрати (logistical costs) – витрати на виконання 

логістичних операцій; включають в себе витрати обігу й частина вит-

рат виробництва. Логістичні витрати являють собою витрати трудових, 

матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, обумовлені ви-

конанням підприємствами своїх функцій по виконанню замовлень 

споживачів.  

Головна мета управління товарно-матеріальними потоками – 

це не допустити дефіциту виробництва або збуту. 
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Ефективне управління товарно-матеріальними запасами (ТМЗ) 

дозволяє: 

o зменшити виробничі втрати із-за дефіциту сировини і ма-

теріалів; 

o прискорити оборотність цієї категорії оборотних активів; 

o звести до мінімуму надлишки ТМЗ, які збільшують вартість 

операцій і заморожують дефіцитні кошти; 

o знизити ризик старіння та псування товарів; 

o знизити витрати на зберігання ТМЗ. 

Метою управління інформаційними потоками – це мати чітку, 

правильну та своєчасну інформацію, а значить максимально задоволь-

няти потреби клієнтів у якісному логістичному обслуговуванні. 

Щоб знизити витрати логістичних компаній шляхом управління 

інформаційними потоками потрібно: 

• - підвищити швидкість обміну інформацією; 

• - зменшити кількість помилок в обліку; 

• - зменшити обсяг непродуктивної, "паперової" роботи; 

• - поєднати раніше розрізнені інформаційні блоки. 

Головним рішенням завдання зниження витрат на логістичну дія-

льність є стабільний і правильний підсумок усіх витрат, понесених в 

процесі руху товарів від виробника до споживача. Найбільш точні та 

одержані в строк дані про витрати дають змогу приймати правильні 

управлінські рішення, а також повною мірою використовувати в 

логістиці процесне управління. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АВАРІЙНОСТІ З ПІШОХОДАМИ 
 

Бабенкова Д.А., Холодов О.В. 

Науковий керівник – Бугайов І.С., асистент 
 

Зa oцінкoю ВOOЗ тa Всесвітньoгo бaнку, Укpaїнa зa pівнем 

смеpтей пішoхoдів зaймaє oдне з пpoвідних міст сеpед кpaїн Євpoпей-

ськoгo pегіoну, що, в свoю чеpгу, великoю міpoю впливaє нa якість 

життя тa негaтивнo впливaє нa імідж кpaїни. 

З кожним роком, кількість дорожньо-транспортних пригод за участю 

пішоходів зростає, досить часто винними є самі пішоходи. Аналіз ос-

новних умов порушень Правил дорожнього руху пішоходами під час 

перетину на регульованому перехресті дає можливість вивчити недо-

ліки в організації дорожнього руху та підвищити безпеку руху пішохо-

дів (рис. 1). 
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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  
Рисунок 1 – Клaсифікaція ДТП зa учaстю пішoхoдів 

 

Ряд авторів досліджували виникнення конфліктних ситуацій 

між транспортом та пішоходами на регульованих пішохідних перехо-

дах в залежності від інтенсивності транспорту, тривалості циклу. Та-

кож приводились дослідження, як впливає інтенсивність транспорту та 

тривалість заборонного сигналу на кількість порушень пішоходами 

Правил дорожнього руху при переході через проїзну частину.  

Заходи з організації дорожнього руху, регулювання рухом пі-

шоходів, характеристики інфраструктури, транспортного та пішохід-

ного потоків впливають на поведінку пішоходів, і, відповідно, на кіль-

кість порушень, що зроблені ними. Це, в свою чергу, впливає на ава-

рійність на тій чи іншій ділянці вулично-дорожньої мережі. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШНИКІВ НА РЕГУЛЬОВАНИХ  

ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ 
 

Апончук В.Ю, Холодов О.В. 

Науковий керівник – Бугайов І.С., асистент 
 

Для виявлення причин виникнення аварійних ситуацій між 

пішоходами та транспортними засобами в даній роботі проведене на-

турне обстеження. 

Обстеження пpoвoдились у paнкoву тa вечіpню гoдини «пік» 

на ряді pегульoвaних пеpехpесть містa Хapкoвa. Для досліджень були 

oбpaні пеpехpестя з pізнoю інтенсивністю, кількістю смуг pуху тa в 

pізних чaстинaх міста. Важливою умовою при виборі перехресть ви-

ступало те, що всі світлофори для пішоходів обладнані табло відліку 

часу. 
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Враховуючи цикл світлофорного регулювання, на протязі од-

нієї години, були визначені кількість пішоходів, що перетнули проїзну 

частину та визначена інтенсивність транспортного потоку. 

Результати досліджень щодо кількості пішоходів та кількості поруши-

вших Правила дорожнього руху при перетині проїзної частини на ре-

гульованому перехресті наведені на рис. 1–2. 
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Рисунок 1 – Обстеження на перехресті 

просп. Гагаріна – вул. Вернадського  
при переході через вул. Веpнaдськoгo 

Рисунок 2 – Обстеження на перехресті 

просп. Гагаріна – вул. Вернадського  
при переході через просп. Гагаріна 

 

Таким чином визначена кількість порушуючих пішоходів 

(близько 7%) при перетині проїзної частині на регульованих перехрес-

тях з кількістю смуг руху 3 в кожному напрямку.  

 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ KPI ДЛЯ РОБІТНИКІВ 

МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
 

Загребелько Ю.С. 

Науковий керівник–Пруненко Д.О., д-р. екон. наук, доцент 
 

Система ключових показників ефективності (англ. Key 

Performance Indicators, KPI) — система оцінки, яка допомагає органі-

зації визначити досягнення стратегічних і тактичних (операційних) 

цілей. Використання ключових показників ефективності дає організа-

ції можливість оцінити стан підприємства і допомогти визначити вне-

сок окремого фахівця у реалізацію загальної стратегії. 

В умовах кризи загострюється конкурентна боротьба перевіз-

ників як за пасажирів так і за маршрути. Тому до оцінювання показни-

ків діяльності конкретного робітника треба використовувати підхід 

ЗСП (збалансованої системи показників) для конкретизації стратегіч-

них цілей, користуючись перевагою методу який наочно показує зв'яз-

ки між цілями діяльності перевізника і безпосереднім внеском конкре-

тної особи. 
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Визначенню показників KPI для робітників міського транспо-

рту зараз майже не приділяється уваги. Єдиним показником за яким 

оцінюють діяльність робітника підприємства, що здійснюють переве-

зення пасажирів на маршрутах міста це виконання плану по надхо-

дженню грошових коштів до каси підприємства. 

Це може слугувати прикладом некоректного формулювання 

цілей та заперечення що найменше перспектив розвитку підприємства 

перевізника та процесів навчання персоналу. 

Задля виправлення цієї ситуації і треба використовувати, на-

самперед, підхід ЗСП. Однак, при розробці показників KPI для робіт-

ників міського транспорту, треба спиратися на поняття збалансованос-

ті.  

Збалансованість, - центральне поняття методології ЗСП. Самі 

по собі 4 перспективи в стратегічній карті підібрані і розташовані так, 

що на верхньому «якісному» рівні вони вже балансують між собою 

стратегічні цілі компанії по перспективах «знизу - вгору»: 

• досягнення цілей в перспективі «навчання і розвиток» по-

винні забезпечити досягнення цілей в перспективі «процеси» 

• досягнення цілей по бізнес-процесах повинне забезпечити 

досягнення цілей перспективи «клієнти»,  

• аналогічно - досягнення цілей перспективи «клієнти» повин-

но забезпечити досягнення цілей самої верхньої перспективи «фінан-

си» 

 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ KPI ДЛЯ ОЦІНКИ 

ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕВІЗНИКІВ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
 

Клімов Е.З. 

Науковий керівник – Пруненко Д.О., д-р. екон. наук, доцент 
 

В сучасних умовах упорядкування конкурентної боротьби між 

перевізниками за маршрути міського пасажирського транспорту до 

показників оцінювання діяльності конкретного підприємства треба 

використовувати підхід ЗСП (збалансованої системи показників). Цей 

підхід дозволяє конкретизувати стратегічні цілі які має місто в сфері 

перевезень. Перевагою цього методу є наочність логікові зв'язків між 

цілями міста та діяльностю конкретного перевізника. 

Ключові показники ефективності (англ. Key Performance 

Indicators, KPI) — система оцінки, яка допомагає визначити досягнен-

ня стратегічних і тактичних (операційних) цілей. Використання клю-

чових показників ефективності дає організації можливість оцінити свій 

стан і допомогти в оцінці реалізації стратегії. 
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Визначенню показників KPI для підприємств міського транс-

порту зараз майже не приділяється уваги. Показниками за яким оці-

нюють діяльність підприємства перевізника, що здійснюють переве-

зення пасажирів на маршрутах міста це виконання плану по виходу на 

маршрут рухомого складу та «кількість скарг клієнтів». 

Однак, недостатньо чітко сформульована мета діяльності пе-

ревізника тягне за собою прийняття в роботу мети з незрозумілим фо-

рмулюванням. Це запускає ланцюгову реакцію: чим менш конкретно 

сформульована мета, тим менш конкретно підбираються показники. 

Чим не конкретній показники, тим менш прозоро визначається алго-

ритм розрахунку фактичних значень показника і розрахунок % досяг-

нення цільового значення. У результаті, побудована так само система 

цілей і показників викликає розчарування і інші негативні емоції у 

мешканців міста.  

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «CROWD-SHIPPING» В 

СИСТЕМІ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ  
 

Дяченко О.О. 

Науковий керівник – Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент 
 

Суть технології «crowd-shipping» полягає в попутному переве-

зенні вантажів жителями міста за допомогою особистих автомобілів, 

велосипедів, громадського транспорту. Людина (кур'єр) пересуваю-

чись до місця свого основного призначення, може одночасно достави-

ти попутний вантаж. 

Результати створення нової інтегрованої системи доставки ва-

нтажів будуть спрямовані на створення додаткових (альтернативних) 

можливостей вантажних перевезень за участю громадського транспор-

ту. 

Для досягнення цілі запропонована схема. Схема впроваджен-

ня технології «crowd-shipping», складається з чотирьох етапів, має на-

ступний вид: 

1) Загальний аналіз існуючої ситуації та надання інформації 

про транспортну систему, автомобільну/колійну мережу, рухомий 

склад, інфраструктуру, обсяги перевезень та вартості. Такий етап ви-

значає межі проекту, потрібні зміни, та встановлює всі слабкі та сильні 

сторони проекту. 

2) Маркетингові дослідження. Провести обстеження вимог 

клієнтів, можливостей постачальників, вартості логістичних послуг і 

можливості підтримки органів місцевого самоврядування відповідно 

до нової організації схеми доставки. 
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3) Розробка технологічних схем доставки. Управління міськи-

ми вантажними перевезеннями з використання міського пасажирсь-

кого транспорту, доцільно проводити з використанням досвіду ванта-

жних (автомобільних, залізничних та ін.) і пасажирських перевезень. 

4) Оцінка економічних результатів включає зовнішньої та вну-

трішньої сторін проекту.  

Результатами подальших дослідження може бути проведення 

детальних маркетингових досліджень, виявлення попиту на такі пос-

луги, технічного аналізу міського транспортного засобу для розміщен-

ня вантажу всередині трамваю, тролейбусу або автобусу, можливих 

способів використання навантажувачів в них, можливості для модерні-

зації міського громадського транспорту для здійснення вантажних пе-

ревезень тощо.  

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ МІСЬКОГО 

МАРШРУТНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ  
 

Мозглякова В.Г. 

Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент 
 

Задоволення потреб населення міста у пересуваннях є основ-

ним завданням системи міського пасажирського транспорту. Останній 

у свою чергу має не тільки виконувати свою роботу, але й робити це 

якісно, тому оцінка рівня транспортного обслуговування має проводи-

тись своєчасно. Під якістю надання транспортної послуги у цьому ви-

падку розуміється сукупність властивостей перевізного процесу та 

системи перевезень пасажирів, що зумовлюють відповідність їх нор-

мативним вимогам. 

Сучасний рівень транспортного обслуговування до теперіш-

нього часу залишається недостатнім як в кількісному, так і в якісному 

відношенні. Цю проблему можна вважати актуальною, тим більше, що 

якість роботи міського пасажирського транспорту оцінюється значною 

кількістю методів, а результати дослідження дають змогу скласти уяв-

лення про сучасний стан роботи міського пасажирського транспорту та 

виробляти пропозиції щодо його удосконалення. 

Рівень транспортного обслуговування може бути оцінений че-

рез якість транспортної послуги, яка являє собою здатність послуги 

найкращим чином задовольняти потреби пасажирів у пересуваннях. 

Узагальнена оцінка якості обов’язково має включати низку одиничних 

показників. До одиничних показників, що враховують при визначенні 

якості послуг міського маршрутного пасажирського транспорту відно-

сять такі: витрати часу на пересування, ступінь заповнення транспорт-
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ного засобу, регулярність руху, швидкість сполучення, рівень безпеки 

руху тощо. 

До недоліків існуючих методів оцінки якості транспортної по-

слуги слід віднести, що вони не достатньо чітко встановлюють града-

цію умов рівня транспортного обслуговування та не повною мірою 

враховують взаємообумовленість окремих одиничних показників яко-

сті. 

 

ВИБІР ПАСАЖИРОМІСТКОСТІ АВТОБУСІВ З 

УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ ПАСАЖИРОПОТОКІВ У ЧАСІ 
 

Полковніков В.В. 

Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент 
 

Вибір пасажиромісткості автобусів є одним з найважливіших 

завдань, що має вирішуватись на етапі планування перевізного проце-

су. Аналіз альтернативних варіантів рішень слід виконувати з ураху-

ванням інтересів як перевізника, так і пасажирів. Рішення, що прийма-

ється мають забезпечувати компроміс між інтересами зацікавлених 

сторін. Засобом, що дає змогу розглядати можливі наслідки рішень, 

проводити їх порівняльний аналіз та обирати найкраще відповідно до 

обраного критерію є метод математичної оптимізації. Зазвичай, як 

критерій оптимальності застосовують загальні витрати пасажирів та 

перевізника. 

Основним показником, що враховується при ухваленні рішен-

ня є потужність пасажиропотоку. Зазвичай, вибір пасажиромісткості 

автобусів виконують із застосуванням статичних моделей та орієнту-

ються на період найбільш інтенсивного попиту на перевезення (ранко-

ва година пік). Проте пасажиропотік є змінною величиною, що має 

коливання протягом часу роботи маршруту. 

Орієнтація тільки на один період хоча й спрощує постановку 

завдання, проте не сприяє знаходженню рішення, що забезпечить ефе-

ктивне використання транспортних засобів та прийнятний рівень об-

слуговування в інші періоди роботи маршруту. Застосування динаміч-

них моделей цього процесу дає змогу розглядати увесь час роботи ма-

ршруту. За таких умов мають бути виділені окремі періоди стаціонар-

ності пасажиропотоку. Кількість таких періодів зумовлена динамікою 

пасажиропотоку у часі.  
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РАЦІОНАЛЬНІ УМОВИ ВВЕДЕННЯ СВІТЛОФОРНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ 
 

Остапенко В.О. 

Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент 
 

Умови введення світлофорного регулювання на перехрестях 

регламентовані Національним стандартом України ДСТУ 4092-2002 

«Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосову-

вання та вимоги безпеки». Згідно до стандарту світлофорне регулю-

вання застосовується у випадку застосування хоча б однієї із таких 

умов:  

1. Протягом 8 год робочого дня середньогодинна інтенсив-

ність руху транспортних засобів головною та другорядною дорогами 

не менша зазначеної у стандарті. 

2. Протягом 8 год робочого дня середньогодинна інтенсив-

ність руху транспортних засобів не менша: 600 од./год (для доріг з ро-

зділовою смугою - 1000 од./год) головною дорогою в двох напрямках; 

150 пішоходів переходять проїзну частину в одному найбільш заван-

таженому напрямку в кожну із тих же 8 год. 

3. Існує проміжок часу в одну годину, протягом якого викону-

ється умова 2. 

4. Умови 1 та 2 одночасно виконуються за кожним окремим 

нормативом не менше ніж на 80%. 

5. За останні 12 місяців на перехресті скоєно не менше трьох 

дорожньо-транспортних пригод, яких можна було б запобігти за наяв-

ності світлофорної сигналізації. До того ж умови 1 або 2 повинні вико-

нуватись не менше ніж на 80%. 

Зазначені вимоги не враховують усю сукупність умов дорож-

нього руху на перехрестях в наслідок чого мають бути конкретизовані. 

При проведенні аналізу доцільності введення світлофорного 

регулювання в якості оцінних критеріїв будемо застосовувати серед-

ньозважену затримку транспортних засобів та показники безпеки руху 

транспортних засобів на перехресті. Оцінку затримок транспортних 

засобів проводимо шляхом імітаційного моделювання параметрів до-

рожнього руху на перехресті з використанням програмного забезпе-

чення PTV Vissim. Оцінку безпеки дорожнього руху виконуємо за ме-

тодикою запропонованою Лобановим Є. М., що дає змогу встановити 

потенційну кількість дорожньо-транспортних пригод на перехресті за 

рік. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ПАСАЖИРОМІСТКОСТІ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ   
 

Перов С.С. 

Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент 
 

Проблема підвищення ефективності функціонування системи 

міського пасажирського транспорту пов’язана з розглядом значної кі-

лькості впливових факторів. Умовно ці фактори можна поділити на дві 

групи. До першої групи можна віднести фактори, що пов’язані з харак-

теристиками маршрутної мережі. До таких факторів належать наступ-

ні: щільність мережі, коефіцієнт пересадності, маршрутний коефіцієнт 

тощо. Друга група містить фактори, що характеризують процес функ-

ціонування маршрутів міського пасажирського транспорту. Факторами 

другої групи є: середня довжина перегону, довжина маршруту, швид-

кість руху, місткість транспортних засобів, інтервал руху, частота об-

слуговування та багато інших. Одним з найбільш гнучких до змін па-

раметрів є місткість транспортних засобів. 

Завдання вибору місткості транспортного засобу може розгля-

датись, як у випадку відкриття нових маршрутів, так і при удоскона-

ленні перевезень на діючих.  

Процес ухвалення рішення щодо вибору пасажиромісткості 

має спиратись на урахування інтересів, як перевізника, так і пасажирів, 

що зазвичай є протилежно спрямованими. Наприклад, використання 

транспортних засобів меншої місткості забезпечує високу частоту їх 

руху, що є більш зручним для пасажирів. У той же час, це пов’язано з 

зі зростанням величини експлуатаційних витрат.  

 

ДО ПИТАННЯ НОРМУВАННЯ СТУПЕНЯ ЗАПОВНЕННЯ 

МІСЬКИХ АВТОБУСІВ  
 

Ободовська Р.В. 

Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент 
 

Стан міських пасажирських перевезень у багатьох містах Ук-

раїні характеризуються низкою проблем, до яких слід віднести й неза-

довільний рівень транспортного обслуговування, зумовлений надмір-

ним рівнем заповнення транспортних засобів. Враховуючи важливу 

соціальну функцію громадського транспорту, організація перевезень 

пасажирів у містах має виконуватись з дотриманням нормативних ви-

мог та не допускати переповнення транспортних засобів. Здійснення 

перевезень з високим рівнем заповнення спричиняє негативні наслідки 

для пасажирів, серед яких слід відзначити наступні: дискомфортні 



 200 

умови здійснення поїздки пасажирами, що зумовлюють розвиток їх 

транспортної стомлюваності; збільшення часу на пасажирообмін на 

проміжних зупинних пунктах та порушення регулярності руху; виник-

нення відмов пасажирам в посадці, що характеризуються тим, що пев-

на частка пасажирів не має можливості здійснити посадку до першого 

транспортного засобу, що надійшло до зупинки через його перепов-

нення та змушена очікувати на прибуття наступного. Разом з цим, ви-

конання транспортного процесу з низьким рівнем заповнення супере-

чить інтересам автотранспортних підприємств, які зацікавлені у під-

вищенні продуктивності транспортних засобів та зменшенні собівар-

тості перевезень.  

Певні складності при вирішенні завдань нормування рівня за-

повнення автобусів викликані, тим, що існуючі підходи не враховують 

особливості перевізного процесу на окремих маршрутах, що відрізня-

ються за низкою експлуатаційних показників. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ 

ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ПЕРЕМІЩЕНЬ В 

ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ 
 

Карнаухова В.І. 

Науковий керівник – Кочина А.А. 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

При організації транспортного процесу постійно вирішуються 

завдання покращення якості перевезень пасажирів шляхом уживання 

заходів, найбільш ефективних із погляду пасажирів і найменш витрат-

них із позицій перевізника . Метою розроблення технології організації 

процесу перевезень є забезпечення найбільш повного, своєчасного та 

якісного обслуговування пасажирів за високої ефективності викорис-

тання рухомого складу. Аналізуючи певні відмінності приміського 

сполучення можна стверджувати щодо наступних особливостей, які 

треба враховувати при  транспортному плануванні: перевозиться мен-

ша кількість пасажирів, менша кількість зупиночних пунктів для поса-

дки-висадки пасажирів; збільшена кількість пасажирів навесні і восе-

ни; більші відстані перевезень; збільшені інтервали руху транспортних 

засобів. Ефективну роботу автобусів у розрізі приміських маршрутів 

характеризують такий показник як, повне та своєчасне виявлення па-

сажиропотоків та характеру розподілення по часам доби, дням тижня, 

довжині маршруту та напрямкам слідкування. 

При виборі місць розташування зупиночних пунктів повинні 

бути дотримані умови забезпечення максимальної зручності пасажи-
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рів, необхідної видимості зупиночних пунктів, безпеки руху транспор-

тних засобів і пішоходів в їх зоні. Місцезнаходження зупиночних пун-

ктів узгоджується з дорожніми, комунальними організаціями, голов-

ним архітектором населеного пункту, органами Державної автомобі-

льної інспекції та затверджується органами місцевого самоврядування 

відповідної територіальної структури. Облаштування зупиночних пун-

ктів у містах здійснюється комунальними, а на автомобільних дорогах 

- дорожніми організаціями відповідно до чинних нормативних актів. 

Розміщення та обладнання зупиночних пунктів міського електротран-

спорту та автомобільного транспорту на вулицях і дорогах міст повин-

не здійснюватися з урахуванням 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 просторово-

го розподілу трудових і культурно-побутових зв’язків є залежність їх 

інтенсивності від дальності переміщення. За дослідженнями очевид-

ним є прагнення локалізувати інтереси на якомога меншій території.  

Кожне приміське поселення перебуває між багатьма іншими 

сільськими й міськими поселеннями з індивідуальним набором соціа-

льного, культурного й виробничого потенціалу в кількісному і якісно-

му відношеннях. При розвиненій дорожній мережі й транспортній сис-

темі населення вибирає центр тяжіння з урахуванням обмежень накла-

дених цією транспортною системою, й на основі суб’єктивних мірку-

вань про якість обслуговування. Крім того, діють фактори терміновос-

ті 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 розселен-

ня. Чим воно вище, тим більше часу в добовому балансі жителів насе-

лених пунктів виділяється на переміщення.  

Взаємозв’язок приміських поселень обмежується в основному 

сусідніми поселеннями (деякий виняток становлять службові й гостьо-

ві поїздки). На розподіл переміщень міських жителів у приміські насе-

лені пункти впливає величина міста, дальність переміщення, мета пе-

реміщення, тобто ті ж фактори, що й при переміщенні приміських жи-

телів у місто. Різниця полягає в тому, що радіус поширення перемі-

щень міських жителів значно менше. У вихідні дні за рахунок гостьо-

вих поїздок і на відпочинок радіус цієї зони розширюється приблизно 

в 1,5-2 рази.  
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Інформацію щодо населених пунктів маршрутів приміського 

сполучення, а саме чисельність населення кожного з них, надалі в за-

лежності від площі пункту розраховано показник щільності населення 

i

N

S

)i(чол
= ,                                                 (1) 

 

де Nчол(i) – кількість жителів в i-му населеному пункті; 

    Si – площа i-го населеного пункта 

 

З метою встановлення закономірностей розселення і визна-

чення параметрів щільності населення на території дослідження розг-

лянемо гіпотезу про те, що чисельність населення на визначеній площі, 

яка обмежується віддаленістю від обласного центру до 50 км (зона 

організації і діяльності маршрутів приміського сполучення) підлягає 

опису за показниковим (експоненціальним) законом розподілу.  

Для приміського сполучення, враховуючи що місто є центром тяжіння 

для жителів області, розсіювання координат має нормальний розподіл 

для кожної координати відносно центру міста. Розсіювання зупиноч-

них пунктів можливо розглядати як відхилення від початку прямокут-

ної системи координат.  

У результаті визначення точних геолокацій було побудовано 

територіальний розподіл зупиночних пунктів маршрутів міського та 

приміського сполучень. В якості початку прямокутної системи коор-

динат повинна виступати точка на території історичного центру, від 

якої починається розширення території обласного центру. В якості 

центру було обрано саме історичний центр міста.  

 Перевірка придатності одномірного нормального розподілу 

для опису координати X та координати Y окремо виконується після 

центрування кожної координати (1) та (2): 

 

,ц

' XXX ii −=        (1) 

 

де 
iX  – абсциса i-го ЗП; 

  
цX  – абсциса «центрального» ЗП. 

 

,ц

' YYY ii −=       (2) 

 

де 
iY  – ордината i-го ЗП; 
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цY  – ордината «центрального» ЗП. 

Щільність одномірного розподілу для кожної координати визначається 

залежністю  
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де σ – середньоквадратичне відхилення координати абсцис; 

      μ – математичне очікування координати абсцис. 
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де σ – середньоквадратичне відхилення координати ординат; 

     μ – математичне очікування координати ординат. 

Відхилення буде визначати відстань за повітряною лінією між кожною 

зупинкою і центром міста: 

 
22

YjXjj LLL += ,                          (5) 

 

де Lj – відстань (відхилення) за повітряною лінією від j-го ЗП до цент-

ру міста (початку прямокутної системи координат), км;  

    LXj – відстань (відхилення) за повітряною лінією абсциси j-го зупи-

ночного пункту до центру міста (початку прямокутної системи коор-

динат) км;  

    LYj  – відстань (відхилення) за повітряною лінією ординати j-го зу-

пиночного пункту до центру міста, км. 

 

Відстані до всіх зупиночних пунктів на території міста визначаються 

за наступною формулою: 

 
2

ц
2

ц )YY()XX(L jjj −+−= ,                                                   (6) 

 

де Xj, Xц – абсциси j-го зупиночного пункту, до якого вимірюється від-

стань, та «центрального» (від якого вимірюється відстань) відповідно;  

    Yj, Yц  – ординати j-го ЗП, до якого вимірюється відстань, та «цент-

рального» (від якого вимірюється відстань) відповідно. 
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За отриманими даними можна стверджувати, що розподіл координат 

зупиночних пунктів об’єкту дослідження має двомірне нормальний 

розподіл, який є наслідком закономірностей просторових характерис-

тик зупиночних пунктів, однак винятком становлять просторові харак-

теристики ординат Y, адже орієнтуюсь на те що центральна частина 

міста є максимально приближеною до державного кордону країни – це 

приводить до значного впливу, спостерігається нерівномірне розсію-

вання ординат від центру тяжіння об’єкту дослідження. 

 

МЕТОДИКИ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОПИТУ В 

МІСТАХ 
 

Павлюченко Д.В. 

Науковий керівник – Свічинський С.В. доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 

 

В практичній діяльності необхідність моделювання транспор-

тного попиту обумовлюється багатьма факторами. Перш за все, існує 

можливість без значних витрат зробити прогноз зміни попиту в залеж-

ності від зміни маршрутної мережі або повної її реорганізації. 

Транспортний попит найчастіше представляється матрицею 

кореспонденції. Існує декілька методів її отримання – проведення на-

турних спостережень та побудова за допомогою синтетичних або апрі-

орних методів. 

На багатьох реальних об’єктах практично неможливе прове-

дення суцільних натурних спостережень через значні розміри цих 

об’єктів (наприклад – міста-мільйонники) та значні трудові та часові 

витрати, тому на таких об’єктах доцільніше використовувати апріорні 

методи моделювання транспортного попиту. 

Існує безліч аналітичних моделей розрахунку матриці корес-

понденцій, найпоширенішими серед яких є гравітаційна модель, ент-

ропійна модель, модель зустрічних можливостей (Intervening 

Opportunities Model), модель конкуруючих центрів та ін. Завдяки своїй 

простоті найпоширенішою серед них є гравітаційна. Сутність даної 

моделі полягає в тому, що вона заснована на наступному простому 

твердженні: кореспонденція з району i в район j пропорційна загаль-

ному обсягу відправлення з центра i, загальному обсягу прибуття в 

центр j і значенню деякої функції C(tij), що залежить від транспортної 

відстані tij між центрами i та j. Транспортна відстань (відстань, що 

сприймається пасажиром та може відрізнятися від реальної) відобра-

жає ступінь близькості районів з урахуванням швидкості і зручності 
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пересування, що забезпечуються транспортною мережею. Спосіб ви-

значення цієї величини може відрізнятися в різних варіантах моделі. 

Згідно з основною концепцією ентропійних моделей стан сис-

теми, який реалізується в реальності, є станом з найбільшою статисти-

чною вагою. Використання статистичної ваги станів замість розподілу 

ймовірностей тих чи інших станів системи пояснюється тим, що в ент-

ропійних моделях може не існувати кінцевого і нормованого розподілу 

ймовірностей. Статистичні ваги відображають порівняльні ймовірності 

реалізації різних станів в системі. З урахуванням цього, стан з найбі-

льшою статистичною вагою часто також називають найбільш ймовір-

ним станом. 

Модель зустрічних можливостей заснована на припущенні про 

те, що обсяг кореспонденції між двома центрами визначається не сті-

льки відстанню між ними, скільки кількістю і місткістю альтернатив-

них центрів прибуття на шляху, що з’єднує центри, тобто кількістю 

альтернативних можливостей закінчення пересування. 

Моделі конкуруючих центрів можна розглядати як узагаль-

нення гравітаційної моделі, до якої включаються додаткові фактори. 

Кожна з представлених моделей має свої переваги та недоліки. Як вже 

зазначалося, найбільше практичне застосування набула гравітаційна 

модель, проте вона не враховує фактори, які не пов’язані з відстанню, 

через що виникає необхідність розглядати інші аналітичні моделі. 

Однією з реальних альтернатив гравітаційній моделі є модель 

зустрічних можливостей. Дана модель використовує відстань як по-

рядкову змінну. Також вона враховує можливості, які доступні для 

задоволення мети поїздки при збільшенні відстані від початкового пу-

нкту, що дає можливість включити в розробку даної моделі додаткові 

фактори впливу на кінцевий пункт прибуття (привабливість об’єкту, 

кількість робочих місць, місць обслуговування та інших місць тяжіння 

людей). 

Основну гіпотезу даної моделі, яка була представлена Стоуф-

фером в 1940 році, можливо сформулювати таким чином: кількість 

поїздок із вихідної зони в зону призначення прямо пропорційна кіль-

кості можливостей в зоні призначення і обернено пропорційна промі-

жним можливостям. 

Підводячи підсумок можна стверджувати, що існує безліч ва-

ріантів створення матриці кореспонденцій, які засновані на емпірич-

них даних або на використанні апріорних методів моделювання. Ко-

жен з них має свої переваги та недоліки Різні моделі враховують різні 

фактори та різні за трудомісткістю реалізації. Найпоширеніша модель 

– гравітаційна, за рахунок простоти використання та порівняно незна-
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чних потреб в ресурсах. Одна з альтернатив цій моделі – це модель 

зустрічних можливостей, яка враховує можливості (ємності районів), 

доступні об’єкту пересування для задоволення мети поїздки при збі-

льшенні відстані від пункту відправлення. 

 

АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ВИБОРУ ДО 

ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК ШЛЯХУ ПЕРЕСУВАННЯ 

ПАСАЖИРІВ 
 

Шатура М.Р. 

Науковий керівник – Свічинська О.В., канд. техн. наук. доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 

 

Актуальність даної тематики полягає у тому, що пасажирські 

перевезення завжди були, є і будуть затребуваними суспільством, а 

відкритим завжди буде залишатись питання вибору пасажиром виду 

транспорту або певного маршруту пересування – чи то використання 

індивідуального транспорту, чи то вибір в бік транспорту загального 

користування. 

За останні декілька років відбулися суттєві зміни вартості 

проїзду для пасажира, що не могло не відобразитися на здійсненні ним 

вибору серед альтернатив пересування. З метою визначення того, як 

впливає зміна цього фактору на вибір пасажира було проведено 

дослідження. Порівняння даних моделювання 2015 року з даними 2020 

року дали наступні результати.  

В результаті побудови багатофакторної регресійної моделі 

вибору шляху, отримано хороші її прогностичні здібності (множинний 

коефіцієнт кореляції 0,827), але незначущими згідно t-статистики 

стали чотири фактори: відстань пересування, коефіцієнт заповнення 

салону, вартість пересування і наявність пересадок. 

Згідно з даними вибірки фактори відстань пересування, 

коефіцієнт заповнення салону та наявність пересадки чинять 

незначний вплив на результуючу ознаку моделі – привабливість 

шляху. Найбільшу значимість отримав фактор – час пересування, а ось 

фактор вартості – став навпаки незначимим, пояснити це можна тим, 

що для деяких альтернатив цей показник став однаковим, а для деяких 

випадків приваблива альтернатива за вартістю стала навпаки – не 

вигідною. 

Повтор розрахунку регресійної моделі за виключенням 

незначимих факторів показав, що скоректована однофакторна модель 

також має хороші прогностичні характеристики (множинний 

коефіцієнт кореляції 0,795) і коефіцієнти моделі вибору за значенням t-
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статистики є значущими і можуть досить добре описати зв'язок між 

результуючою ознакою і незалежними змінними. 

З отриманих результатів зроблені наступні висновки. Функція 

корисності та, відповідно, модель вибору шляху пересування є 

основою для моделювання розподілу потоків пасажирів по маршрутної 

мережі міст, без знання яких складно будувати плани розвитку міст. 

Саме це обумовило необхідність отримання найбільш адекватної 

моделі вибору шляху та дослідження її чутливості до зміни значень 

факторів. 

Найбільший вплив на вибір пасажиром шляху пересування, 

серед визначених у роботі факторів, здійснює час пересування.  

При порівнянні результатів адекватності двофакторних та 

однофакторних моделей визначено, що адекватність останніх 

знизилась в середньому на 31 %, що є відчутним у порівнянні з 

моделями вибору у яких до функції корисності входило два фактори 

вибору. Отже в подальшому є доцільним, перевірити отриманий 

результат на більшому масиві даних. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ВІДСТАНІ, ЩО ДОЛАЄТЬСЯ 

ЕЛЕКТРОМОБІЛЕМ НА ОДНОМУ ПОВНОМУ ЗАРЯДІ 
 

Ларін Д.О., Костенко Г.Є. 

Науковий керівник – Любий Є.В. канд. техн. наук, доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Метою даного дослідження є визначення меж розташування 

електричних зарядних станцій (ЕЗС) в напрямку Харків – Бердянськ. 

Для досягнення мети необхідно провести статистичну обробку значень 

відстаней, що долається електромобілем на одному повному заряді. 

Враховуючи той факт, що на даний момент рівень «електромобіліза-

ції» в Україні ще достатньо низький і вихідної інформації для прове-

дення дослідження за обраним напрямом вкрай обмаль, єдиним вірним 

рішенням буде організація опитування власників електромобілів, що 

надасть змогу отримати необхідні дані. Слід відзначити, що найбільш 

використовуваним електромобілем в Україні є Nissan Leaf, тому доці-

льним буде провести опитування власників саме цієї марки [1].  

Власникам Nissan Leaf було задане одне питання: «Яку мак-

симальну відстань може подолати Ваш електромобіль на одному пов-

ному заряді?». Отримані дані були використані для визначення виду 

закону розподілу випадкової величини – відстані, що долається елект-

ромобілем на одному повному заряді (роки випуску електромобілей 

2010 – 2017 р.). 
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Пошук виду закону розподілу, придатного для опису відстані, 

що долається електромобілем на одному повному заряді, був здійсне-

ний з використанням програмного продукту STATISTICA 10 [2]. При-

клад побудови гістограми розподілу відстані, що долається електромо-

білем на одному повному заряді наведений на рисунку 1. Параметри 

отриманого розподілу наведені в таблиці 1. 

Отримані результати не протирічать існуючим дослідженням в 

даному напрямку [3]. Розраховані з використанням програмного про-

дукту STATISTICA 10 параметри гама-розподілу використовуються 

для розрахунку квантилю [4] гамма-розподілу випадкової величини, 

що досліджується. Розрахунок квантиля гамма-розподілу відстані, що 

долається електромобілем на одному повному заряді проводиться з 

використанням MS Ecxel за допомогою функції «ГАММА.ОБР». При 

рівні довірчої ймовірності 95 % отримано значення квантилю 115 км. 

Тобто 95 % електромобілів Nissan Leaf з опитаних не зможуть подола-

ти відстань 115 км на одному повному заряді. Отримане значення відс-

тані є верхньою межею при виборі місць розташування ЕЗС на напря-

мку Харків – Бердянськ. Виходячи зі значення математичного очіку-

вання вибірки, сформованої за результатами опитування власників 

електромобілів, нижню межу відстані між ЕЗС доцільно встановити на 

рівні 79 км. 

 

 
Рисунок 1 – Гамма-розподіл відстані, що долається електромобілем  

на одному повному заряді (вісь абсцис – відстань, що долається  

електромобілем на одному повному заряді; вісь ординат – частота  

потрапляння значень відстані, що долається електромобілем на 

 одному повному заряді в заданий інтервал) 
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Таблиця 1 – Параметри гамма-розподілу, придатного для опису відстані, що долається 

електромобілем на одному повному заряді 
 

Параметр 
форми 

Параметр 
масштабу 

Величина тесту  
Колмогорова-Смирнова 

Величина 
тесту χ2 

16,3 4,9 0,01808 3,009 

 
1. Электромобили набирают популярность в Украине: рейтинг марок [Електронний 
ресурс] / Газета ФАКТЫ. – Режим доступу: \WWW/ URL:  https://fakty.ua/314687-

elektromobili-nabirayut-populyarnost-v-ukraine-rejting-marok/. 

2. Краткое руководство STATISTICA. – StatSoft, 2012. – 354 c. 

3. Extended Range Electric Vehicle Driving and Charging Behavior Observed Early in the EV 

Project [Електронний ресурс] / ReaserchGate. – Режим доступу: \WWW/ URL: 

http://www.researchgate.net. 
4. Минько А.А. Статистический анализ в MS Excel / А.А. Минько - М.: Издательский 

дом "Вильямс", 2004. – 448 с. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ВНАСЛІДОК 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЗНИЖОК 
 

Кудріна В.Ю. 

Науковий керівник – Очеретенко С.В., канд. техн. наук, доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)  
 

Більшість сучасних виробничих та торгівельних підприємств 

характеризуються як конкурентні, внаслідок постійного зростання кі-

лькості фірм на ринку України. Впровадження принципів логістики на 

підприємстві є одним із способів підвищення конкурентоспроможнос-

ті, що дозволяє знизити загальнологістичні витрати.  

У теперішній час, жодне підприємство не може існувати без запасів. 

Виникнення запасів пов'язано з необхідністю забезпечення безперерв-

ності процесу виробництва на всіх його стадіях. Відсутність на підпри-

ємствах запасів порушує ритм роботи виробничого процесу, призво-

дить до простоїв обладнання або навіть до необхідності переробки 

технологічного процесу в цілому. 

Управління запасами має бути спрямованим на визначення оп-

тимального обсягу та зниження витрат пов’язаних з їх утриманням. 

Якщо раніше споживач обирав постачальника виходячи з пропонова-

них цін, то нині потрібна висока якість товару і своєчасність поставки. 

Саме для цього на практиці використовують різні системи управління 

запасами, кожна з яких має свої недоліки та переваги. 

Аналіз літератури дозволив встановити, що безліч робіт прис-

вячено оптимізації розміру замовлення партії поставки. Розмір замов-

лення на поставку партії визначається за відомою формулою Вільсона. 

Однак вона не враховує сучасні тенденції і можливість знижок на при-
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дбання номенклатури, на зниження витрат на зберігання товарів на 

складі та ін. 

Усе частіше на підприємствах запроваджують системи зни-

жок. Чіткої методики розрахунку оптимальної партії поставки з ураху-

ванням різноманітних систем знижок немає.  

Найбільш частіше при управлінні запасами приводяться дис-

кретні залежності, які відображають взаємозв’язок ціни одиниці про-

дукції та розміру партії. 

Проведено аналіз як вітчизняних, так і зарубіжних джерел, та 

встановлено, що світовий ринок нараховує більше 100 видів знижок.  

Встановлено, що при управлінні ланцюгами поставок, знижки 

поділяють: 

– за плановістю: планова, позапланова; 

– за типом: оптові, диференціальні, інтегральні; 

– за номенклатурою поставки: однономенклатурні, багатоно-

менклатурні і багатопродуктові, багатономенклатурні по системі крат-

них періодів; 

– по відношенню до логістичних функцій і операцій: в систе-

мах постачання, при транспортуванні, при зберіганні; 

– по обліку фактору часу: статичні, динамічні; 

– за тривалістю дії: короткострокова, прогресивна; 

– за складністю: прості, комплексні; 

– за відкритості: очевидні; приховані; 

– по виду аналітичної залежності для опису: дискретні, безпе-

рервні. 

Аналіз літературних джерел дозволив встановити, що частіше 

за все поширені знижки при закупівлі, доставці та зберіганні товару, їх 

застосування грає велику роль в системі управління запасами. 

До особливостей даних видів знижок можливо віднести : 

– знижки на замовлення товару визначаються вартістю одини-

ці товару, яка може бути постійною або змінною. Розмір знижки зале-

жить від розміру замовлення партії товару; 

– знижки на замовлення можуть включати в себе велику кіль-

кість складових, таких як тендер – вибір оптимального постачальника 

у вигляді конкурсу, або юридичний супровід угоди на усіх її етапах; 

– знижки на зберігання можуть надаватися у вигляді двох 

складових, перша відображає витрати, пов'язані зі страхуванням, ура-

хуванням ризиків, податками та іншими, параметри яких залежать від 

ціни одиниці товару. Друга відображає витрати, пов'язані зі зберіган-

ням продукції, розраховується пропорційно площі або об'єму, яку зай-

має замовлення на складі. 
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На практиці можливе використання різних видів знижок, і 

відповідно необхідні різні математичні моделі, при розрахунку 

загальнологістичних витрат. Також на практиці можливі ситуації, коли 

існує одночасне використання від 2 до 4 видів знижок при замовленні 

партії поставки. Внаслідок чого визначення загальнологістичних 

витрат буде змінюватись. 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ОКОЛИЦЯХ 

ПАРКУ ІМ. ГОРЬКОГО М. ХАРКОВА 
 

Онопрієнка А.А. 

Науковий керівник – Чижик В.М., канд. техн. наук, асистент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Інтенсивне зростання автомобілізації міст, що спостерігається 

в останні кілька років, веде до істотного збільшення техногенного 

впливу викидів автомобільного транспорту в атмосферне повітря, що 

негативно впливає на стан міського середовища і якість життя міських 

жителів. 

На сьогоднішній день забруднення атмосферного повітря в 

Харкові є дуже актуальною проблемою. У місті постійно збільшується 

число автомобільного транспорту і це ніяк не може позитивно позна-

чатися на якості повітря. Екологічні параметри переважної більшості 

автомобілів на харківських дорогах залишаються на низькому рівні. 

Більш того, значення викидів шкідливих речовин можуть значно зрос-

тати під час проведення масових заходів та святкувань, коли кількість 

пересувань збільшується та інтенсивність транспортних потоків зрос-

тає. 

Для оцінки рівня викидів шкідливих речовин автомобільним 

транспортом на околицях парку ім. Горького проведено обстеження 

інтенсивності руху транспортних засобів на головних вулицях центра-

льної частини міста (Сумська, Шатилівська, Динамівська, Отака Яро-

ша, проспект Науки, Журавлівський узвіз). Дослідження проводились 

під час відкриття новорічної ялинки у парку ім. Горького під час очі-

куваного збільшення інтенсивності транспортних потоків з 14:00 до 

16:00. 

Отримані в результаті обстеження інтенсивності транспортних 

потоків використані для побудови транспортної моделі центральної 

частини міста у програмному середовищі PTV VISUM. За допомогою 

програмного продукту VISUM, що представляє собою макрорівень 

моделювання, можливе планування транспортної інфраструктури, 

графічна обробка мережі, аналіз і оцінка транспортних мереж, прогноз 
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запланованих заходів, створення платформи для транспортно-

інформаційних систем. 

Процедура калібрування розподілу транспортних потоків у 

моделі відповідно до результатів дослідження дозволило створити до-

стовірну транспортну модель (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Розподіл транспорту по вулично-дорожній мережі частини міста Харкова 

 

У прoграмнoму середoвищі VISUM викoнанo рoзрахунoк 

викидів шкідливих речoвин автoмoбільним транспoртoм, а саме 

oксиди азoту, діoксиду сірки, oксид вуглецю, вуглевoдних та шуму. 

Рівень шуму на oкoлицях парку ім. Гoрькoгo не відпoвідає 

нoрмативним значенням. 

За еталонні значення викидів шкідливих речовин обрано нор-

ми Євро-4. Викиди оксиду вуглецю перевищують норми в 4 рази, вуг-

леводнів – в 16 разів, оксиду азоту – в 21 раз (таблиця 1). 
 
Таблиця 1 – Середні значення викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом 

на околицях парку ім. М. Горького. 
 

Показник 
Значення 

мінімальне максимальне середнє 

Рівень шуму, Дб 46,39 76,58 68,20 

Оксиди азоту NOx, г/км 0,0047 28,689 3,855 

Діоксид сірки SO2, г/км 0,0006 5,638 0,838 

Оксид вуглецю СО, г/км 0,0047 28,689 3,855 

Вуглеводні НС, г/км 0,0018 21,217 2,925 
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Отже можна зробити висновок про те що в місті Харкові не 

виконуються екологічні норми які стосуються функціонування транс-

порту в місті. Виникає необхідність в розробці комплексу рекомендації 

та заходів, спрямованих на зменшення шумового та хімічного забруд-

нення довкілля. 

 

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТА ЕЛЕМЕНТІВ МІСЬКОЇ ВДМ 

НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ПЕРЕГОНІВ 
 

Мороко Я.В.  

Науковий керівник – Денисенко О.В. канд. техн. наук, доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Для України проблема підвищення пропускної здатності (ПЗ) 

міських доріг і збільшення швидкості сполучення придбала загально-

національний масштаб, і її рішення належить до пріоритетів соціально-

економічної політики держави. Вулично-дорожня мережа (ВДМ) міста 

створюється протягом десятиліть і для її зміни необхідний час та знач-

ні інвестиції.  

Для багатьох великих причинами зниження ПЗ в містах є: бли-

зько розташовані регульовані перетини, недостатня ширина проїжджої 

частини, рух великогабаритних вантажних транспортних засобів (ТЗ) в 

ТП, незадовільний стан дорожнього покриття та ін. Зайва кількість 

регульованих перетинів характерна для старих міст зі сформованою 

забудовою. Короткі перегони до 300 м найбільш часто зустрічаються 

на магістральній ВДМ.  

Очевидною причиною перевантаженості ВДМ і утворення за-

торів є невідповідність ПЗ існуючої дорожньої інфраструктури вимо-

гам, які до неї пред'являє зростаючий рівень транспортного попиту. ПЗ 

ВДМ може розглядатися як обмежений ресурс, який «витрачається» на 

здійснення поїздок. Тому роботу ВДМ умовно можна представити у 

вигляді «ринку пропускної здатності».  

Оцінка ПЗ окремих елементів ВДМ (перегонів, перехресть, 

перетинів і розв'язок різних типів) отримала загальноприйняту термі-

нологію, а методи розрахунків висвітлені в спеціальній літературі та 

відповідних нормативних документах.   

Для вітчизняної містобудівної практики характерне викорис-

тання нормативних показників щільності ВДМ в поєднанні з певними 

орієнтирними значеннями ПЗ магістральних вулиць різних категорій. 

Одні фахівці-містобудівники намагалися сформулювати кількісну оці-

нку ПЗ ВДМ на основі показника її щільності. Прихильники іншого 
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підходу стали використовувати показник ємності ВДМ - максимальної 

кількість ТЗ, що може перебувати на розглянутій території. 

Фахівці з області ТС і ОДР визначають ПЗ окремих елементів 

ВДМ, при цьому найчастіше під ПЗ якого-небудь елемента ВДМ розу-

міється максимально можлива інтенсивність руху. Вичерпання ПЗ по-

в'язано з появою затору та значних затримок ТЗ. Фахівці в області ТС 

характерний інтерес проявляють до застосування різних транспортних 

моделей, що дозволяють оцінювати коефіцієнт завантаження рухом і 

прогнозувати виникнення заторів на перегонах.  

Перша група авторів пропонує визначати ПЗ перегону в най-

більш проблемному його перетині (перетині стоп-лінії перехрестя). 

Друга група авторів розглядає перегін, як цілісний елемент ВДМ, і 

рекомендує крім параметрів світлофорного регулювання враховувати 

довжину перегону. Встановлено, що в умовах щільних ТП довжина 

перегону один з основних факторів, який визначає роботу перегону.  

В результаті проведеного аналізу дорожньо-транспортних 

умов ВДМ центральної частини міста Харкова встановлено, що обсте-

жувані перегони, які знаходяться між регульованими перетинами ха-

рактеризуються: 

- малою довжиною (78% перегонів не перевищують 300 м.); 

- щільними транспортними потоками (рівень завантаження пе-

регонів здебільшого коливається від 0,7 до 1,0). 

Дослідження швидкості руху ТП на окремих перегонах різної 

довжини показали, що майже на всіх перегонах автомобілі змушені 

рухатись тільки в режимі розгону і гальмування. В заданих дорожніх 

умовах довжина перегонів недостатня для забезпечення необхідної ПЗ.  

Результати аналізу стану ВДМ на основі показників щільності мережі 

показала, що в умовах інтенсивної автомобілізації частку ВДМ в бала-

нсі території міст необхідно збільшити із 8-10% до 20%, що потребує 

корегування діючих нормативних документів. Збільшення щільності 

ВДМ можливе за рахунок зменшення міжмагістральних територій і 

формування мережі житлових вулиць в районах нової та реконструйо-

ваної забудови. 

Одержані залежності оптимальних дистанцій між автомобіля-

ми від оптимальних швидкостей руху для смуги міського руху у конк-

ретних дорожніх умовах.  

 Показано, що модель розрахунку пропускної здатності адекватна 

експериментальним даним з довірчою імовірністю 95 %, тобто порівня-

льний аналіз розрахунку ПЗ підтвердив збіг отриманих значень з да-

ними натурних спостережень.  
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 Можна стверджувати, що величина практичної ПЗ місцевої смуги 

руху, що визначена експериментально для різних дорожніх умов знахо-

диться в межах 950 – 1200 авт./год., а ПЗ  організованого колонного руху 

ТЗ, що носять ідеальний характер – в межах 1750 – 1950 авт./год. 

 Аналіз стану завантаження ВДМ у часи «пік» показує, що не 

тільки магістральні вулиці центру міста функціонують на межі ПЗ, але 

і уся мережа знаходиться в умовах передзаторової ситуації. 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ У МІСЦЯХ З ПЕРЕШКОДАМИ ВІЛЬНОМУ РУХУ 
 

Штанько І.І. 

Науковий керівник – Горбачов П.Ф., д-р. техн. наук., професор 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Умови руху транспортних засобів (ТЗ) в містах України 

щороку ускладняються для його учасників та призводять до зростання 

рівня негативного впливу на міське середовище. Для оцінки якості 

організації дорожнього руху (ОДР) і ступеню його впливу на інші 

аспекти міського життя на сьогодні використовують різні методи 

планування транспортного процесу, які засновані на аналітичних та 

імітаційних моделях. 

Швидкість учасників руху в таких моделях є випадковою 

величиною, яка залежить від великої кількості факторів. Імітаційні 

моделі відтворюють рух кожного учасника та дозволяють аналізувати, 

яким чином працюватиме один із варіантів ОДР на відносно невеликих 

фрагментах транспортної мережі. В аналітичних моделях швидкість 

руху (ШР) учасників визначається певним методом для кожної 

системи транспорту, але у всіх випадках вона виступає як 

детермінована величина, яка функціонально залежить від середніх 

параметрів роботи мережі. 

В багатьох випадках таке представлення викликає сумніви 

щодо оцінки швидкості руху ТЗ в межах впливу регульованого або 

нерегульованого перетину автомобільних доріг. Моделі розрахунку 

середньої швидкості руху ТЗ, що використовуються в таких випадках, 

здебільшого спираються на пропускну спроможність ділянок вулично-

дорожньої мережі (ВДМ), що не може вважатися достатнім для 

коректного опису швидкості, так як відсутні обґрунтовані методики 

визначення пропускної спроможності. 

Визначення закону розподілу (ЗР) випадкової величини ШР ТЗ 

є актуальною задачею для будь-яких ділянок ВДМ, а особливо 

актуальна в місцях ускладнених умов руху, через значний вплив таких 



 216 

умов на ВДМ та на витрати палива. В першу чергу, до таких місць 

необхідно віднести перетини міських вулиць на одному рівні, так як 

вони є найбільш поширеними об’єктами у ВДМ після перегонів, та 

створюють найбільші перешкоди для проїзду ТЗ. 

Визначення виду розподілу швидкості при ускладнених 

умовах руху ТЗ призначене для виявлення закономірностей, які доволі 

важливі для підвищення точності моделювання транспортного процесу 

в регіональних та місцевих транспортних системах. 

Для знаходження інструменту трансформації розподілу ШР 

при зміні умов руху на АД необхідно визначити кінцеву позицію 

трансформації нормального закону. З цією метою можливо уявити, що 

буде, якщо швидкість зменшиться настільки, що її нульове значення 

виявиться праворуч від вихідного нормального розподілу швидкості 

вільного руху. Вочевидь, в такому випадку залишається дійсним 

тільки «правий хвіст» нормального розподілу. Тому крайньою формою 

розподілу ШР ТЗ при наближенні середньої швидкості до нуля логічно 

прийняти показниковий закон. Можливе використання гама-розподілу, 

так як параметр його форми повинен збільшуватися зі збільшенням 

середньої швидкості руху (тобто при скороченні кількості обмежень на 

рух ТЗ). У граничному випадку він повинен прагнути до 

нескінченності при прагненні умов руху до абсолютно вільних. 

Ділянка ВДМ перед стоп-лінією регульованого перетину надає 

заздалегідь гірші умови проїзду, ніж звуження проїзної частини АД, 

оскільки примушує частину водіїв повністю зупинитися і не рухатися 

деякий час. Це викликає припущення, підтвердження якого має 

призвести до зниження параметра форми гама-розподілу у порівнянні 

з ситуацією вузької проїзної частини. 

Моментальна швидкість як основний показник для 

характеристики швидкості руху автомобілів та мотоциклів на АД є 

простим та ефективним рішенням при прагненні охарактеризувати 

конкретну ділянку руху. Отримання такої характеристики є найбільш 

актуальною задачею, яка пов’язана з вимірюванням швидкості в 

транспортних дослідженнях, а для випадку моментальної швидкості 

немає необхідності задавати відстань, для якої здійснюється 

вимірювання. Необхідно лише забезпечити виконання відповідних 

умов для проведення вимірювань. 

Всі існуючі на сьогодні методики вимірювання швидкості ру-

ху транспортних засобів, які засновані на вимірах часу проїзду ділянки 

та її довжини, припускають розгляд отриманого результату як момен-

тальної швидкості, висуваючи при цьому жорсткі обмеження щодо 

вибору місця проведення досліджень. Ситуація зі швидкістю руху пе-
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ред стоп-лінією регульованого перетину доріг потребує переходу від 

моментальної швидкості до її іншого варіанту – швидкості подолання 

її поперечного перетину габаритом автомобіля чи мотоцикла, що до-

зволяє уникнути прийнятих обмежень на вимоги проведення спосте-

режень, без втрати порівняння результатів з іншими випадками ускла-

днення умов руху ТЗ. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ М. НІКОПОЛЬ В 

ПЕРЕСУВАННІ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТАБЛИЧНОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ 
 

Дрига Ю.Ю.  

Науковий керівник – Горбачов П.Ф., д-р. техн. наук., професор 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Задля правильної організації роботи маршрутних систем місь-

кого пасажирського транспорту необхідно з’ясувати попит населення 

на споживання транспортних послуг.  

Об’єктом дослідження приймаємо маршрутну мережу серед-

нього за населенням міста – м. Нікополь Дніпропетровської області, де 

визначення попиту на послуги міського пасажирського транспорту 

визначається за результатами вибіркових обстежень на маршрутній 

мережі табличним методом. 

Нікополь — місто обласного підпорядкування. Його площа 

становить 50 км2. Станом на 1 січня 2019 року місто налічує 110,699 

тис. постійних мешканців та відноситься до міст з наявною промисло-

вою та машинобудівною діяльністю. 

Формування попиту населення на пересування та аналіз ре-

зультатів табличного обстеження пасажиропотоків на маршрутах дося-

гається вирішенням таких основних задач як: проведення та обробка 

обстеження пасажиропотоків на маршрутній мережі міста, вивчення та 

аналіз попиту населення міста, формування транспортної моделі сис-

теми міського пасажирського транспорту. 

Для проведення обстеження було обрано табличний метод, як 

метод збору інформації на маршрутній мережі. Головними його пере-

вагами відзначають простоту організації та проведення обстеження, а 

також визначення обсягів перевезень пасажирів. До недоліків слід від-

нести те, що даний метод не дозволяє одержати дані про розподіл па-

сажиропотоків за зупиночними пунктами і часом роботи маршруту, а 

також необхідно додатково враховувати частку пільгових пасажирів і 

виникає потреба у порівняно високій трудомісткості обробки даних. 
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Для визначення потреб населення м. Нікополь в пересуванні за 

фундаментальну базу було обрано дослідження, що проводилися в 

2017 році. На цей момент згідно даним Нікопольської міської ради 

пасажирська маршрутна мережа міста налічувала 18 маршрутів, що 

здійснювалися автобусами пасажиромісткістю 24 та 42 пасажира із 

загальною довжиною маршрутів 216,79 км.  

Первинний спосіб отримання кореспонденцій формується на 

основі результатів табличного обстеження пассажирообміну зупиноч-

них пунктів. Для цього необхідно розробити методологічні основи, так 

як відомо, що табличне обстеження при значній інтенсивності потоку 

вхідних і виходячих пасажирів на зупиночних пунктах не дозволяє в 

явному вигляді визначити матрицю маршрутних кореспонденцій.  

Нехай за результатами табличного обстеження одного рейсу 

вхідний потік пасажирів на зупиночному пункті склав величину рD , а 

що виходить – lA . Обстеження проводиться на k-му маршруті, на трасі 

якого є s-а кількість зупинок. 

У цьому випадку, кількість пасажирів, що увійшли під час руху марш-

рутного засобу до l-й зупинки становить:  

 

1 2 1( ) ...p p lD l Dp D D D+ + −= + + + + ,                (1.1) 

 

де рD  – кількість пасажирів, які увійшли в транспортний засіб на p-м 

зупиночному пункті, пас.  

Відповідно, кількість пасажирів, які вийшли до l-ї зупинки становить: 

 

1 2 1( ) ...p p lA l A A A+ + −= + + + ,                                (1.2) 

 

де 1lA +  – кількість пасажирів, що вийшло на i-м зупиночному пункті, 

пас.  

З урахуванням загальної кількості зупинок на m-му маршруті, викори-

стовуючи (1.1) і (1.2), отримуємо наступну рівність  

 

1 2 1 2 3... ... ... ...p s p sD D D D A A A A−+ + + + + = + + + + ,                         (1.3) 

 

де s – кількість зупинок на маршруті в обстежуваному напрямку. 

Обробка статистичної інформації результатів натурних обсте-

жень підтвердила гіпотезу про розподіл місткостей зупиночних пунк-

тів за законом Пуассона. Отримані чисельні характеристики параметру 
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закону розподілу для зупиночних пунктів стали основою для виконан-

ня процедури імітаційного моделювання місткостей зупиночних пунк-

тів по рейсах, які не потрапили в вибіркову сукупність, сформовану в 

результаті вибіркових натурних обстежень на мережі. 

В подальшій роботі над зазначеною темою отримані результа-

ти обстеження можуть стати одним із компонентів для побудови фізи-

чної моделі маршрутної мережі представленого міста в PTV Visum. 
 

АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ. 

СТВОРЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, 

МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ 

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІСЬКОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕННЯ 

 

ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ОПТИМІЗАЦІЮ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ В БУДІВНИЦТВІ 
 

Вакулюк Я.Є. 

Науковий керівник – Доненко В.І., д-р.техн.наук, професор 

(Національний університет «Запорізька політехніка») 
 

Актуальність проблеми. Інформаційне моделювання будівель 

(ВІМ), знайоме не всім вітчизняним фахівцям і керівникам галузі, а 

якщо й знайоме, то як засіб тривимірного проектування будівельних 

об’єктів за допомогою таких програм, як ArchiCAD, Revit тощо. Про-

грама з розробки та впровадження інформаційних технологій комплек-

сної автоматизації проектування та підтримки життєвого циклу будівлі 

та споруди, необхідна для впровадження сучасних інформаційних сис-

тем і технологій, що підвищують ефективність виробництва, якість і 

конкурентоспроможність продукції та послуг підприємств будівельної 

галузі. Технологія BIM дозволяє оптимізувати будівництво та допома-

гає звести до мінімуму правки до бюджету і прискорити будівельний 

процес.  

Наукова новизна роботи. Полягає у виконанні аналізу застосо-

вуваного  методу оптимізації використання ресурсів в будівництві. 

Мета роботи. Аналіз методу оптимізації використання ресурсів в 

будівельній галузі. 

Методи дослідження. В процесі дослідження використовувалися 

діалектичний метод, історичний і системний підходи, методи індукції і 

дедукції, класифікації і порівняльних характеристик та інші. 

Результати досліджень. Інформаційне моделювання будівлі – це 

підхід до проектування, зведення, оснащення, забезпечення відповіда-
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льної експлуатації і ремонту будівлі, який полягає в накопиченні і 

комплексній обробці в процесі проектування всієї архітектурно-

конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про 

будівлю зі всіма її взаємозв’язками і залежностями, коли будівля і 

об’єкти її життєзабезпечення розглядаються як єдина система. 

У світовій практиці добре відомі приклади: концертний зал імені 

Уолта Діснея в Лос-Анджелесі, хмарочос One Island East в Гонконзі, 

Олімпійські об'єкти в Пекіні та інші, коли комплексне або навіть част-

кове використання технології інформаційного моделювання будівель 

приводило до скорочення термінів проектування і будівництва та зме-

ншення витрат на зведення об'єктів.  

BIM – це процес оптимізації проектування і будівництва. Оптимі-

зація ресурсного потенціалу підприємства передбачає визначення не-

обхідних обсягів наявних ресурсів та їх раціонального співвідношення 

у процесі будівництва для отримання максимального результату у ви-

гляді доходу. Оптимізувати проектування та будівництво можливо за 

допомогою методу інформаційного моделювання. 

Оптимізацію тривалості виконання робіт пропонується здійсню-

вати визначенням їх тривалості з урахуванням оптимального рівня 

резервування часу, при якому мінімізуються загальні втрати, що 

пов’язані з простоями фронту робіт, бригад робітників.  

На сьогоднішній день в Україні не спостерігається масове впро-

вадження ВІМ - технологій. Освоєння інформаційного моделювання 

будівель відбувається, але носить, в основному, опосередкований ха-

рактер і ніяк не стимулюється зі сторони держави. 

Переваги застосування інформаційної моделі – моментальне 

отримання доступу до будь-якої інформації про об’єкт, якісний конт-

роль робіт на всіх етапах, уникнення колізій у проектах, скорочення 

вартості будівництва, а також раціональне використання ресурсів.  

Висновки. Проаналізувавши технологію ВІМ, можна зробити 

висновок, що підвищення рівня дохідності будівельного виробництва 

можливе за оптимального розподілу ресурсного потенціалу. Інформа-

ційне моделювання будівлі оптимізує використання обмежених вироб-

ничих ресурсів. Реалізація моделі на практиці дає можливість виявити 

резерви для вивільнення ресурсів та напрями їх використання, що 

сприятиме підвищенню рівня прибутковості виробництва за умови 

ефективного використання його ресурсного потенціалу. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ 

ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Таран А.П., Марченко М.П. 

Науковий керівник – Жван В.Д.  канд.техн.наук., професор  

(Національний університет «Запорізька політехніка») 
 

Актуальність проблеми. На сьогоднішній день в Україні понад 

60% трубопроводів потребують ремонту або заміни. Актуальним пи-

танням сьогодення є вибір оптимальної технології виробництва робіт. 

Основа цього питання мала актуальність з початку виникнення перших 

населених пунктів. Тому його перегляд щодо сучасності може сприяти 

більш якісному та ефективному вирішенню питання. 

Наукова новизна роботи. Полягає у виконанні аналізу застосо-

вуваних технологій реновації водопроводів та в розробці рекомендацій 

по ремонту ділянок систем водопостачання. 
Мета роботи. Аналіз сучасних технологій відновлення зовнішніх 

інженерних мереж.  

Методи дослідження. В процесі дослідження використовувалися 

діалектичний метод, історичний і системний підходи, методи індукції і 

дедукції, класифікації і порівняльних характеристик. 

Результати досліджень. Відновлення зовнішніх інженерних ме-

реж виконують наступними методами: класичний траншейний метод і 

широко використовувані безтраншейні. 

Траншейний метод, є одним з найпростіших методів прокладання 

трубопроводу, що не потребує спеціалізованої техніки та кваліфікова-

них робітників та включає в себе розкриття ґрунту. Глибина визнача-

ється виходячи з особливостей ґрунту в конкретній місцевості. Діаметр 

та довжина трубопроводу не обмежена.  

Переваги методу: низька вартість; точне прокладання трубопро-

воду. Недоліки: високі трудовитрати; нанесення шкоди родючому ша-

ру ґрунту; неможливість застосування в умовах міської забудови. 

Головною перевагою безтраншейного методу прокладки трубоп-

роводу є можливість проведення робіт там, де неможливо відрити тра-

ншею, а також збереження цілісності родючого шару ґрунту і асфаль-

тового покриття, якщо необхідно прокласти комунікації під автодоро-

гою. Безтраншейний метод скорочує тривалість виробництва робіт і 

необхідні людські ресурси, підвищує безпеку робіт, а також не вимагає 

спеціальних конструкцій для кріплення стінок траншей.  
Відмінність безтраншейного методу полягає у майже повній від-

мові від застосування ручної праці і перехід до стаціонарного режиму 

роботи, при якому людина лише контролює процес ззовні. 
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Горизонтально-направлене буріння. Переваги: застосовується в 

скальних ґрунтах та пливунах;  висока точність; мала тривалість робіт; 

збереження ландшафту. Недоліки: неможливість застосування при 

наявності ґрунтових вод. Діаметр та довжина трубопроводу: 325-1720 

мм /40-70 м.  

Механічний прокол. Переваги: висока швидкість проходки; не 

потребується видалення ґрунту. Недоліки: не застосовується в скаль-

них та кременистих ґрунтах; не висока точність при наявності переш-

код. Діаметр та довжина трубопроводу: 50-500 мм/до 80 м. 

Гідропрокол. Переваги: немає необхідності влаштовувати підпір-

ну стінку. Недоліки: необхідне джерело води та утилізації пульпи. Ді-

аметр та довжина трубопроводу: 100-500 мм/20-40 м. 

Мікротунелювання. Переваги: висока точність проходки; засто-

сування у змішаному забої навіть на малих діаметрах. Недоліки: висо-

ка вартість обладнання. Діаметр та довжина трубопроводу: 200-3600 

мм/50-500 м. 

Продавлювання.  Переваги: висока швидкість виконання робіт. 

Недоліки: Неможливість застосування в пливунах; в твердих ґрунтах 

може бути застосований лише для  продавлювання труб максимально-

го діаметру. Діаметр  та довжина трубопроводу: 600-1720 мм/ 30-100 

м. 

Висновки. Отже, кожен з методів має свої переваги і недоліки, 

тому для ефективного їх використання необхідно провести комплексну 

оцінку технологічних параметрів, вартості, області застосування і тер-

мінів проведення робіт. 

 

СУЧАСНІ ВИДИ МАТЕРІАЛІВ У НАФТОГАЗОВІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Мележик А.В. 

Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент  
 

Сучасний етап розвитку нафтогазової промисловості можна оха-

рактеризувати пошуком нових матеріалів і ідей. На сьогоднішній день 

все частіше відбувається заміна металевих трубопроводів на полімерні 

та композитні. Полімери мають такі унікальні властивості, як низьке 

вологопоглинання та газопроникність, високі діелектричні показники 

та хімічну стійкість, що дозволяє широко використовувати полімерні 

труби у нафтогазовому комплексі.  Такі  трубопроводи відрізняються 

достатньою міцністю, надійністю під час експлуатації, стійкістю до 

механічних впливів та при деформації здатні приймати первісну фор-

му.  
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Проблему корозії в нафтогазовій промисловості вирішують за 

допомогою впровадження склопластикових насосних штанг. Основ-

ною областю застосування склопластикових насосних штанг вважали 

свердловини із агресивним середовищем, тому що скловолокно та пла-

стик не піддаються корозії. Проте швидко стали помітні інші переваги 

використання склопластикових штанг: 

• менша маса, що дозволяє експлуатувати свердловини з вели-

кою глибиною спуску свердловинного насоса та із перевантаженням 

наземного обладнання, зменшити споживання електроенергії; 

• корозійна стійкість, що дозволяє експлуатувати свердловини з 

агресивним корозійним середовищем та обводненою продукцією; 

• малий модуль пружності, що дозволяє дещо підвищити дебіт 

свердловини завдяки збільшенню ходу плунжера насоса (на 20-50%); 

• технологічні дефекти переважно не властиві склопластиковим 

насосним штангами. 

Разом з тим, склопластикові штанги, порівняно зі сталевими, ма-

ють такі недоліки: більша вартість (у 1,5-2 рази); допустима темпера-

тура середовища не більше 100ºС; труднощі при проектуванні; складні 

вимоги при транспортуванні і зберіганні. 

Тривала міцність, екологічна безпечність, довговічність експлуа-

тації, низька собівартість – це найважливіші характеристики, що вико-

ристовуються при виборі матеріалів для нафтогазової промисловості.  

 

СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ У БУДИНКУ 
 

Мурашова М.І. 

Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Теплоізоляція – один із найбільш простих та ефективних інстру-

ментів енергозбереження. Завдяки грамотному використанню теп-

лоізоляційних матеріалів втрати тепла можна зменшити до 70%, а та-

кож значно заощадити на опаленні. 

Для того, щоб ефект від використання був максимальний, необ-

хідно правильно підбирати матеріали для утеплення тих чи інших кон-

струкцій, а також дотримуватись рекомендацій з монтажу, що пропо-

нують виробники теплоізоляції.  

Теплоізоляційні матеріали допомагають забезпечити: 

– зменшення витрат на опалення та кондиціонування будинку; 

– комфорт у приміщенні; 

– ефективну шумоізоляцію; 

– зменшення негативного впливу на оточуюче середовище, змен-

шення викидів вуглекислого газу. 
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Теплоізоляційні матеріали повинні бути стійкими до вологи, во-

гню, хімічних препаратів, тепла, впливу гризунів та мікроорганізмів. 

Застосовуючи для теплоізоляції ефективні теплоізоляційні матеріали, 

можна істотно зменшити товщину і понизити масу конструкцій і таким 

чином скоротити витрату основних будівельних матеріалів (цегли, 

цементу, сталі тощо) і збільшити допустимі розміри збірних елементів.  
Одним з актуальних напрямків ресурсо- і енергозбереження є 

створення нового покоління елементів будівельних конструкцій масо-

вого застосування (енергоефективні огороджувальні конструкції, світ-

лопрозорі огородження), що володіють підвищеним рівнем теплозахи-

сту. Виробництво таких виробів має становити основу будівельної ін-

дустрії, а їх застосування дозволить знизити вартість, підвищити якість 

і прискорити зведення об’єктів. Широка номенклатура конструкцій дає 

можливість проводити різноманітне проектування, детально і з висо-

кими споживчими властивостями (надійністю, довговічністю, еко-

логічністю, естетичністю) відпрацьовувати конструктивні рішення. 

Формування сучасного архітектурно-художнього вигляду забудови 

неможливо без елементів світлопрозорих конструкцій. Підвищення 

теплотехнічних якостей вікон, зовнішніх засклених дверей і вітражів 

дозволяє скоротити втрати тепла від загальних у будівлі до 30-40%. 

 

КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ТА 

ІННОВАЦІЙНІ ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ВАШОГО ДОМУ 
 

Назаренко Б.В.  

Науковий керівник – Супрун О.Ю., канд. техн. наук, ст. викладач 

 

Система утеплення POLIMIN THERMO FACADE призначена для 

забезпечення нормативних значень теплотехнічних показників стіно-

вих конструкцій, захисту конструкцій від впливу навколишнього сере-

довища, забезпечення комфортного нормативного мікроклімату 

приміщень та надання фасадам будинків та споруд привабливого есте-

тичного вигляду.  

Зовнішня теплоізоляція будівель допомагає зменшити витрати на 

комунальні послуги (економія 50% і більше). Система зовнішньої теп-

лоізоляції будівель POLIMIN THERMO FACADE включає: 

• ґрунтовки; 

• клеї для кріплення утеплювача; 

• пінополістирол; 

• термодюбеля; 

• клеї для армування; 

• лугостійку фасадну склосітку; 
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• декоративне оздоблення на вибір. 

Важливо: легкий метод утеплення за системою POLIMIN 

THERMO FACADE відповідає ДСТУ Б В.2.6-36:2008. 

Компанія Galeco – лідер з виготовлення та дистриб’юції водо-

стічних систем як на українському, так і на закордонному ринках. Са-

ме водостічні системи Galeco дозволяють втілювати будь-які дизай-

нерські рішення, вдало вписуються в загальний зовнішній вигляд 

будівлі і надійно її захищають від  примх погоди. Саме тому, новин-

кою 2018-го року компанія Galeco представила водостічні системи 

Galeco PVC² та Galeco Flatt Roofs. 

 Galeco PVC² – найбільш економічний матеріал в пропозиції ком-

панії, який гарантує одночасно високу якість та довголіття системи. 

Особливістю системи є незвичайна форма ринви  - широка й глибока, 

за рахунок цього  отримуємо захист будинку від протікання та 

стійкість до атмосферної корозії. Сучасна форма нової квадратної рин-

ви ідеальна для задоволення всіх потреб у замовників. 

Система Galeco Flatt Roofs – розробка преміум класу водостічних 

систем для плоских покрівель з врахуванням всіх новітніх тенденцій у 

будівництві. Варто зауважити, компанія Galeco єдина яка пропонує 

готові набори, що включають в себе покрівельну лійку, трубу і пере-

хідник водовідведення через парапет, які також доступні на українсь-

кому ринку. З допомогою систем Galeco для плоских покрівель можна 

легко поєднати водовідведення з квадратними трубами Galeco STAL²  

або прихованою системою Galeco Bezokapowa не порушуючи при 

цьому цілісності загального архітектурного вигляду будівлі. 

Система Galeco STAL² має значний успіх і в Україні, і закордо-

ном. Що цікаво, сталеві квадратні ринви дозволяють змонтувати деко-

ративну планку, яка кріпиться на замок у нижній частині кронштейнів 

ринви. А труби виведені на фасад будинку на відміну від прихованої 

системи Galeco Bezokapowa.   

Водовідвід  Galeco Bezokapowa призначений для монтажу в теп-

лоізоляції будівель в яких немає традиційного карнизу. Він ідеально 

вписується в контур кожного об’єкта, надаючи йому сучасний і есте-

тичний вигляд. Система 100% герметична та надійна. Після її монтажу 

на фасаді будівлі помітна лише декоративна планка, колір якої можна 

підібрати на власний смак. 
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ВИБІР ЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІСКОСТРУЙНОЇ 

ОБРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

Назаренко Б.В. 

Науковий керівник – Болотських О.М., канд. техн. наук, доцент 

 

Метою піскоструйної обробки будівельних конструкцій є їх ре-

монт, гідроізоляція, а також захист від корозії. Для цього в будівельній 

практиці використовуються різні засоби механізації, матеріали і тех-

нології виконання робіт. 

Актуальність застосування піскоструйної обробки для ремонту 

конструкцій будівлі полягає в тому, що при цьому очищують зовніш-

ню поверхню конструкцій піском, тим самим ремонтуючи старі (які 

почали кородувати) поверхні залізобетонних, дерев’яних і кам’яних 

споруд усуваючи існуючі забруднення і дефекти у цих конструкціях. 

Процес піскоструйної обробки полягає в механічному нанесенні 

на поверхню сухого і вологого піску із використанням спеціального 

обладнання під тиском стисненого повітря з метою очищення поверх-

ні. 

Вивчення сучасних літературних джерел про застосування 

піскоструйної обробки в практиці будівництва показує, що на 

будівельних майданчиках застосовують 5 типів установок: 

1. піскоструйні апарати високого тиску, 

2. піскоструйні апарати для легкої обробки від 0,1 до 5 бар, 

3. піскоструйні апарати для очищення поверхні суспензією від 1 

до 10 бар, 

4. піскоструйні апарати з повторним використанням матеріалу і 

тиском до 8 бар. 

Ці типи установок у будівництві мають свої переваги і недоліки, 

які вимагають глибокого аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу 

існуючої будівельної техніки для піскоструйної обробки німецького 

виробництва були запропоновані найбільш оптимальні установки для 

їх використання в Україні залежно від обсягів ремонтно-будівельних 

робіт і галузі застосування. 

Висновки на основі наукових досліджень: 

• Піскоструйні апарати випускаються сучасною промисловістю 

різних видів і конструкцій і є ефективним інструментом для обробки 

самих різних поверхонь, в тому числі будівельних конструкцій. 

• Вони можуть використовуватися як у внутрішніх приміщен-

нях будівель, так і поза будівлями. 
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• Для піскоструйної обробки можуть використовуватися різні 

матеріали, а також пісок різної вологості. 

• Піскоструйна обробка поверхонь з метою їх очищення від ма-

ломіцних шарів матеріалу значно менше трудомісткий процес в 

порівнянні з іншими методами очищення. 

• Піскоструйне очищення може широко використовуватися при 

ремонті будівель і окремих конструкцій будівель. 

• Використання піскоструйних апаратів у багатьох випадках 

вимагає використання індивідуальних засобів захисту персоналу, що 

виконує ці роботи. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИТІКАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Якубін Г.О.  

Наукові керівники – Жигло А.А., канд. техн.. наук, доцент; 

      Атинян А.О., канд. техн.. наук, доцент. 

Перші дослідження витікання сипучих матеріалів відносяться до 

початку минулого століття. Численні дослідження підтверджують, що 

характер витікання різних матеріалів різноманітний і залежить від 

цілого ряду причин. Рух частинок носить характер складної структур-

ної деформації. Порушення рівноваги матеріалу супроводжується пе-

рерозподілом напружень всередині його, виникненням нових напруг і 

зміною їх напрямків. До теперішнього часу фізичний аналіз процесів, 

супутніх витіканню сипучих матеріалів з отворів ємностей, тракту-

вався по-різному. Ряд дослідників – Покровський Г. І. та Ареф’єв А. І., 

Платонов П. М. та інші, Лінчевський І. Т. та інші розвивають гіпотезу 

саморозвантажного зводу. Сутність гіпотези полягає в тому, що при 

закінченні сипучих матеріалів із ємностей над отвором, який розташо-

ваний в дні посудини, утворюється своєрідна структура – динамічний 

звід, що миттєво руйнується 

Частки матеріалу, які проходять  через динамічний звід, випада-

ють в отвір відповідно до закону вільного падіння твердих тіл. 

Відповідно до цієї теорії швидкість витікання залежить від висоти 

склепіння (пропорційного діаметру отвору) і не залежить від висоти 

стовпа сипучого матеріалу в ємності. Таким чином, основними пара-

метрами рівняння витрати є розмір і форма випускного отвору. 

Гіпотеза саморозвантажного зводу має своїх прихильників і су-

противників. 

Так, наприклад, Гячев Л. В. вважає, що існування динамічного 

зводу дослідами не підтверджується, а гіпотеза носить штучний харак-

тер і нічого не дає для з’ясування дійсних закономірностей руху. Ке-

неман Ф. Е. і Залогин Н. Д. у своїй роботі стверджують, що ди-
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намічний звід є цілком реальною структурою, хоча спостерегти його 

важко. Інші автори – Малахов Г. М., Квапіл Р. пояснюють витікання 

створенням над випускним отвором еліпсоїдів руху, і висувають гіпо-

тезу витікання сипучих матеріалів з обсягів, рівновеликих еліпсоїдам 

руху. 

Для поліпшення умов витікання вдаються до різних засобів і при-

строїв: в першу чергу намагаються вибрати оптимальні співвідношен-

ня між розмірами елементів бункера, іноді додають допоміжні речови-

ни (домішки) до сипучому матеріалу, вбудовують в бункер статичні 

елементи, тощо. 

У деяких випадках необхідно також вживати заходів і проти ви-

никнення сегрегації. 

В процесі заповнення ємності сипучим матеріалом сегрегація 

неминуча, оскільки завантаження супроводжується розподілом ма-

теріалу (великих і дрібних фракцій); більші частки скочуються до 

бічних стінок, а дрібні збираються в зоні каналу витікання. Тому необ-

хідно прагнути до такої конструкції бункера, в якій сегрегація виклю-

чається чи не явно виражена внаслідок перемішування матеріалу в 

процесі розвантаження. Ступінь усереднення матеріалу залежить від 

форми потоку. Як правило, в бункерах з похилим днищем (до 60°) 

витікання сипучих матеріалів здійснюється при нормальній формі по-

току, коли рухомий матеріал у вертикальному каналі над отвором 

майже не перемішується. 

Для усереднення матеріалу, що випускається, рекомендується 

прийняти конструкцію бункера з високою циліндричною частиною і 

крутим нахилом стінок воронки (від 70° до 80°). Така конструкція бун-

кера сприяє витіканню матеріалу по гідравлічній формі, тобто в цилін-

дричної частини бункера матеріал рухається рівномірно як суцільне 

тіло, а перемішування сегрегованого матеріалу відбувається у воронці, 

що забезпечує його усереднення. 

 

СУЧАСНІ ФАРБИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 
 

Гусєва К.С. 

Науковий керівник – Кондращенко О.В., докт. техн. наук, професор 
 

У сучасному будівництві завершальним етапом оздоблювальних 

робіт є малярні роботи, які виконують шляхом фарбування поверхонь 

приміщень або фасадів для їх захисту від передчасного зносу і збіль-

шують термін служби будівель і споруд. Фарбування виконують також 

для поліпшення санітарно-гігієнічних умов або декоративно-

художнього оформлення приміщень та фасадів будівель.  
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За останні роки на будівельному ринку з'явилася велика кількість 

нових матеріалів і технологій. Це, в свою чергу, стало причиною зміни 

як самого підходу до виконання тих чи інших робіт, так і загальних 

тенденцій зовнішньої і внутрішньої обробки. 

Відомо, що люди виготовляли фарби вже близько 25 тис. років 

тому. Хімічний аналіз печерних малюнків, показав, що основними піг-

ментами, які використовували художники часів палеоліту, були оксиди 

заліза й марганцю. У період приблизно між 3000 і 600 р.р. до н.е. єгип-

тяни значно розвинули мистецтво приготування фарб, розробивши 

більш широку колірну гаму пігментів – синій і зелений кольори (лазу-

рит, азурит, малахіт). У той же період почали застосовувати червону й 

жовту охри, лампову сажу й білий пігментний гіпс. Як плівкоутво-

рювачі використовували природні смоли або розплавлений віск. Лаки 

виготовляли шляхом розчинення відповідних смол у гарячих лляних, 

конопельних, горіхових маслах. 

До кінця XVIII ст. попит на фарби всіх типів зріс настільки, що 

стало економічно вигідно організовувати промислове виробництво 

лаків і фарб. Прискорення науково-технічного прогресу, починаючи із 

зазначеного періоду й до теперішнього часу, вплинуло на лакофарбову 

індустрію. 

Всі види фарби поділять за призначенням. Існують фарби універ-

сальні, для зовнішніх і внутрішніх робіт. Фарби для зовнішніх робіт 

мають високу стійкість до впливу кліматичних факторів (сонячні про-

мені, волога, дощ, коливання температури). Ними не можна фарбувати 

поверхні всередині приміщення через їх токсичність. 

Фарби для внутрішніх робіт характеризуються низькою стійкістю 

і не застосовуються поза приміщеннями. 
Універсальні фарби застосовуються як для зовнішніх, так і для 

внутрішніх робіт. Вони мають водну основу і тому не токсичні. 

Фарби мають дві основні функції: декоративну і захисну. Вони 

оберігають дерево від гниття, метал - від корозії, утворюють тверді 

захисні плівки, що оберігають вироби від руйнівного впливу атмосфе-

ри та інших впливів і подовжують термін їх служби, а також надають 

їм гарний зовнішній вигляд. Вироби, покриті фарбою довговічні. Для 

їх нанесення не потрібне додаткове, складне устаткування, і вони 

легше оновлюються. Тому такі покриття широко застосовуються як в 

побуті, так і в усіх галузях промисловості, на транспорті і в будів-

ництві. 

З моменту появи фарби, як вони самі, так і способи їх нанесення 

постійно удосконалюються. За останній час асортимент фарб різко 
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змінився: від натуральних поступово перейшли до матеріалів на синте-

тичній основі. 

Прикладами сучасних фарб є наступні різновиди. 

Негорючі силікатні фарби. Такі фарби допомагають зберегти во-

гнетривкість до 150 хвилин, залежно від матеріалу, на який вони нане-

сені. 

Фарба-утеплювач. Всі складові фарби підібрані таким чином, щоб 

забезпечувати збереження теплової енергії та максимально довгий 

термін служби виробу. За умови дотримання технології нанесення і 

прийнятних умов експлуатації, термін служби покриття становить від 

15 до 40 років залежно від області застосування. 

Водно-дисперсійні (водоемульсійні) фарби. Після їх висихання на 

поверхнях залишається покриття з водовідштовхувальними властиво-

стями. У цих фарб немає специфічного запаху, їх склад не містить ток-

сичних компонентів. 

Цементна фарба. Таку фарбу рекомендується використовувати 

для фарбування фасадів і стін. Можна використовувати в приміщеннях 

з більшою вологістю повітря. 

Фарба-антисептик. Фарбу-антисептик застосовують там, де 

звичайні матеріали піддаються впливу біокорозі, наприклад на 

підприємствах харчової промисловості.  

Всі фарби повинні відповідати певним вимогам, а оцінка 

якості виставляється відповідно за критеріями, серед яких особливо 

важливі світлостійкість, атомсферостійкість, паропроникність, покри-

ваність, стійкість до забруднень і очищення, тривалий термін служби і 

декоративна привабливість. 

 

БЕЗПОВІТРЯНЕ ПРОМИСЛОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ 

ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ 
 

Приймак І.Д. 

Науковий керівник – Золотова Н.М., канд. техн. наук, доцент 

 

Пневматичне розпилення. Суть пристрою – дроблення струменя 

фарби на дрібні краплі потоком повітря. Повітряні фарбопульти цього 

виду поділяються на три типи міжнародних позначень: 

Безповітряний розпорошення. Процес відбувається за рахунок пе-

репаду тиску на виході фарби з сопла. Безповітряні фарбопульти да-

ють найвищий відсоток перенесення фарби на поверхню, однак вима-

гають дорогих комплектуючих (насосна станція, шланги, сопла), їх 

ретельного і трудомісткого промивання. 



 231 

Фарбування стін і стель механізованим способом виконується за 

допомогою апаратів Graco 390 KA безповітряного пневматичного роз-

пилення в будь-яких внутрішніх приміщеннях, житлових будинках і 

нежитлових спорудах, в супермаркетах, торгових центрах, виробничих 

цехах, офісах і інших комерційних площах, а також забарвлення 

складів, ангарів, металоконструкції, парканів, гаражів, авто парковок і 

виробничих споруд. 

Технологія виконання робіт механізованого фарбування без-

повітряним способом : 

• Очищення поверхонь (очищення поверхонь від пилу, бруду 

(знепилювання) і залишків старої фарби; 

• Шпатлювання тріщин, вирівнювання поверхні, що фарбується; 

• Шліфування  поверхонь (при необхідності); 

• Ґрунтовка (попередня обробка поверхні ґрунтовкою для кра-

щої адгезії); 

• Укриття та упаковка плівкою (укриття поліетиленовою 

плівкою приміщення. Упаковка стелажів і речей (після фарбування, 

приміщення забирається) ; 

• Безповітряний фарбування (колеровка фарби. Рівномірне фар-

бування поверхонь за допомогою обладнання) 

Висновки: 

• безповітряного способу забарвлення поверхонь великої площі 

дозволяє: 

• зменшити витрати фарби на третину від способу звичайного 

фарбування поверхонь; 

• підвищити швидкість роботи (збільшення швидкості робіт у 4-

5 разів) 

• знизити  вартість виконання робіт ; 

• спростити виконання забарвлення; 

• дозволяє отримати рівномірність і однорідність нанесення 

фарби на поверхню. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРІВЕЛЬ 
 

Кабаков О.І., Мартинова К.В. 

Науковий керівник – Кондращенко О.В., докт. техн. наук, професор 
 

Покрівельний матеріал – це свого роду захисна оболонка даху від 

атмосферних впливів. Правильність вибору покрівлі багато в чому за-

лежить від того, наскільки успішно вона буде захищати будинок від 

опадів, холоду і сторонніх звуків. Якщо покрівельний настил погано 
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екранує зовнішні впливи, то буде потрібно більш капітальна тепло-, 

волого-і шумоізоляція. 

Рішення про вибір покрівлі слід приймати вже на етапі проекту-

вання будівлі, щоб врахувати всі можливі навантаження на несучі кон-

струкції, ретельно розрахувати трудомісткість і вартість будівельних 

робіт, обсяги конструктивних і витратних матеріалів. 

Дах будинку слід розглядати як архітектурний елемент значної 

площі, колірне рішення якого активно бере участь в ландшафтній ком-

позиції ділянки забудови. Саме тому при виборі покрівлі враховують 

колір, конфігурацію і фактуру покрівельного покриття, щоб вони гар-

моніювали з фасадом і природним середовищем місцевості. 

Існуючі види покрівлі можна розділити на 5 основних типів: 

плівковий; мастиковий; листовий; рулонний; штучний. 

За формою покрівельні матеріали умовно поділяють на: 

- гладкі (руберойд, профлист), 

- черепицеподібні (керамічна, гнучка і металочерепиця), 

- хвилясті (шифер, ондулін). 

Серед великого різноманіття варіантів необхідно підібрати таку 

покрівлю, яка буде найкраще відповідати стилістиці будинку, але при 

цьому треба врахувати переваги і недоліки обраного виду покриття. 

Фахівці рекомендують враховувати такі фактори:  надійність і безпеку;  

невибагливість в експлуатації;  ціновий діапазон;  довговічність;  еко-

логічність;  відповідність кліматичним особливостям конкретного 

регіону забудови. 

Розрахунок вартості покрівлі враховує всі необхідні кон-

струкційні елементи, що відповідають за цілісність даху, в тому числі 

добірні матеріали і елементи для кріплення. Покрівельний пиріг даху, 

сконструйований за всіма правилами, незалежно від типу застосовува-

них матеріалів, буде довговічним і надійним, якщо всі роботи виконані 

в правильній послідовності. 

 

ПІДПІРНІ СТІНИ ЯК ІНЖЕНЕРНІ ЕЛЕМЕНТИ МІСЬКОЇ 

ЗАБУДОВИ 
 

Михайловський О. І. 

Науковий керівник – Морковська Н.Г., канд. техн. наук, доцент 
 

Метою розгляду і вивчення видів підпірних стін є можливість за-

кріпити різні круті і нестабільні схили, аж до вертикальної поверхні. У 

роботі наведено огляд і класифікація підпірних стін. Коротко охарак-

теризовано пристрій даної конструкції, а також наведені основні фак-
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тори, які необхідно врахувати при будівництві або ремонті підпірних 

стін. 

Підпірна стінка – це споруда, призначена для утримання ґрунто-

вої маси від обвалення. Зазвичай підпірні споруди влаштовують по-

близу будинків, доріг та інших споруд, коли необхідно забезпечити 

різкий перепад відмітки планування. 

 
Рисунок 1 – Види зусиль на конструкцію 

 

Підпірні стінки бувають: масивні – з каменів, які укладалися один 

на одного «всуху» (без сполучного матеріалу); полегшені підпірні 

стіни, що виготовляються, в основному, із залізобетону; напівмасивні; 

комбіновані; тонко елементні; тонкі. 

 

а)                                                         б) 
Рисунок 2 – Види підпірних стін: а) тонко елементні; б)тонкі. 

 

Конструкції, в яких армований грунт є основним елементом самої 

конструкції стінки з армованого ґрунту. 

Класифікація підпірних стін: які не залучають грунт засипки в 

роботу – гравітаційні (масивні); частково залучають грунт засипки в 

роботу; частково залучають грунт засипки в роботу – напівгравіта-

ційні, кутові, тонкі; повністю залучають грунт засипки в роботу – з 

армованого ґрунту. 

 
Рисунок 3 – Підпірна стіна з армованим грунтом 

      

Будівництво підпірних стінових конструкцій здійснюється із за-

стосуванням різних технологій. Найефективнішими, економічними і 
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затребуваними являються габіонні споруди, системи Террамеш і Зеле-

ний Террамеш, а також система Макволл. 

 
Рисунок 4 – Сучасні підпірні стіни 

    

На початковому етапі створення підпірної стіни проводиться рит-

тя котловану для пристрою фундаменту. Укладання фундаменту 

здійснюється на утрамбований дрібнофракційний щебінь, в основі яко-

го настилається геотекстиль. Зведення підпірних стін зазвичай завер-

шується етапом пристрою дренажної системи. 

   Види руйнування підпірних стінок: іржавіння арматури 

лицьових панелей підпірних стін і їх руйнування; неприпустимі відхи-

лення від проектного положення; руйнування окремих елементів 

лицьових панелей і фундаментних плит, окремих фундаментних 

блоків. Причини руйнувань підпірних стін: неграмотна реконструкція 

самих стінок і прилеглих споруд (будівель, доріг, майданчиків), в ре-

зультаті якої порушуються умови роботи підпірної стіни і її подальшу 

поведінку стає важко прогнозувати; відсутність технічного обслуго-

вування (своєчасна заміна пошкоджених частин, контроль над станом 

дренажних систем), внаслідок чого можлива зміна характеристик ґрун-

ту зворотної засипки і підошви фундаменту (наприклад, обводнення); 

вкрай неякісне зведення елементів стінки (найчастіше без будь-якого 

проекту), незадовільне виготовлення вузлів кріплення (неякісне замо-

нолічування, зварювання), відмова від прошарку дренажних систем, 

неякісний розподіл матеріалу зворотної засипкі; зведення додаткових 

споруд на поверхні утримуваної засипки, не передбачених проектом 

(гаражі, майстерні і т.д.) або нарощування висоти стінки без відповід-

ного посилення конструкції. 
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ВЛАШТУВАННЯ КАМІНІВ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ 

БУДІВЕЛЬ 
 

Лінченко Я.О. 

Науковий керівник – Якименко О.В., канд. екон. наук, доцент 
 

Останнім часом під час реконструкції, особливо під час влашту-

вання мансард, для обігріву вітальні і додання їй естетичної привабли-

вості, стали широко застосовуватися каміни, що працюють на твердо-

му паливі (в основному на дровах або торф’яних брикетах) або на газі. 

На жаль, далеко не кожна квартира пристосована до того, щоб 

мати своє власне вогнище. Найважливішим елементом каміна є ди-

мохід, який повинен проходити від квартири до даху. Всі інші варіан-

ти, в тому числі з направленням диму в вентиляційну систему будинку 

категорично заборонені, оскільки представляють небезпеку для здо-

ров’я мешканців. Через вищевикладене камін можна створити на 

останньому поверсі практично будь-якого будинку (включаючи типові 

«панельки») або в будівлях дореволюційної споруди, де вже є димохід. 

Перед улаштуванням каміна його потрібно узгодити, як це перед-

бачено під час узгодження перепланування. І в першу чергу слід узго-

дити його влаштування з пожежними службами, оскільки вони накла-

дають найбільшу кількість обмежень. 

Важливе значення має вибір типу каміна, оскільки на 

сьогоднішній день каміни можна класифікувати за стилями й напря-

мами. До того ж кожному з них притаманні певні риси, які складалися 

століттями або виникли не так давно. 

Так, каміни класичного напряму відрізняє П-подібний портал і, як 

правило, відкрита топка. Оздоблення каміна повинно відповідати кон-

кретному інтер’єру. Портал може бути облицьований мармуром або 

природним каменем, виконаний з масиву дерева або литого чавуну. Як 

прикраса порталу класичного каміна нерідко використовувалися 

скульптурні елементи і барельєфи. З протипожежних вимог підлогу 

перед порталом каміна виконують на ширину 50 см, а в кожну сторону 

від порталу – на 30 см із негорючих матеріалів. Черінь, камінна полиця 

й стінки паливника повинні бути виконані з вогнетривкої цегли. 

Для облицювання сучасних камінів доцільно використовувати 

плитку «Теракот», що характеризується високою термостійкістю, 
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різноманітністю колірної гамми і зовнішнього вигляду. Вона не вима-

гає особливого догляду і зберігає свої характеристики протягом де-

сятків років. 

Традиційно дров’яні каміни поділяються на закриті, напіввідкриті 

і вільно розташовані. У першого типу каміна топковий простір і димар 

розташовуються в масиві стіни, тому їх влаштовувати можна тільки в 

будинку, що будується, одночасно з муруванням стін. 

У житловому багатоповерховому будинку можна спорудити 

напіввідкритий камін, у якого димохід може бути влаштований всере-

дині стіни або прибудований до неї. 

Вільно розташовані каміни розміщують зазвичай посередині 

приміщення за загальної площі квартири не менше ніж 150 м2. 

Відкриті каміни прості у виготовленні, але обов’язково вимагають до-

даткових протипожежних пристроїв. Ці каміни повинні встановлюва-

тися на круглому або квадратному майданчику, піднятому над підло-

гою на 35…50 см і над ними необхідно підвішувати на ланцюгах або 

пружинах димозбірник. 

З дров’яних камінів потрібно постійно видаляти золу і чистити 

димохід. Для них необхідно купувати дрова і десь їх зберігати. У 

зв’язку з цим велику популярність останнім часом набули так звані 

каміни-імітатори (газові вогнища), в яких вогонь підтримують не дро-

ва, а спеціальна газовий пальник, забезпечений системою автоматич-

ного управління. Картину горіння доповнюють штучними дровами – 

брусками з екологічно чистих негорючих матеріалів, зовні схожими на 

дрова. Такі каміни особливо доречні в міських квартирах з газовим 

опаленням, хоча для горіння можна використовувати і газові балони. 

Для установлення такого каміна обов’язково потрібно отримати дозвіл 

газової служби. 

Найпростішим компромісним варіантом є установлення елек-

трокаміна, в якому вогонь представлений ефектною картинкою, а ось 

електроенергії такий камін споживає дуже багато. 
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ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ПІДЛОГИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД 

СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ 
 

Медведь Я.О. 

Науковий керівник – Христич О.В., канд. техн. наук, доцент 

(Вінницький національний технічний університет) 
 

Статична електрика в наш час перетворилася в недолік ряду галу-

зей виробництва і приносить великі збитки. Зокрема, часто є причиною 

вибухів і пожеж, забруднення і браку продукції [1]. 

Найбільш ефективним засобом захисту від статичної електрики є 

влаштування електропровідної підлоги. Таким матеріалом може бути 

електропровідний бетон (бетел-м), який уже  використовується для 

виготовлення низькотемпературних нагрівачів, радіозахисних та раді-

аційнозахисних покриттів 2 -  4. 

Електротехнічні властивості бетелу-м забезпечує наповнювач - 

металевий шлам сталі ШХ-15. Металевий шлам має ряд особливостей 

у порівнянні з порошками, отриманими за допомогою інших техноло-

гій. У процесі шліфування відбувається процес окислення металу, який 

в практичні діяльності отримав назву оксидування [5]. На поверхні 

частинок сталі утворюється три шари, які складаються із закису заліза 

(FeО), магнетиту (Fe3O4) і гематиту (Fe2O3) [6].  

В роботах [6-7] автори встановили, що для використання струмо-

провідного наповнювача необхідно враховувати наступні основні ви-

моги: провідниковий наповнювач повинен бути дисперсним і володіти 

заданими параметрами струмопровідності; провідниковий компонент 

не повинен піддаватись корозійному впливу і призводити до хімічної 

взаємодії із складовими компонентами суміші [5]. 

Також при використанні дисперсного електропровідного напов-

нювача необхідно враховувати критичні значення об'ємної концентра-

ції електропровідної фази. Так, як дисперсні матеріали при формуванні 

суміші здатні до агрегатації. Таке явище властиве всім порошковим 

матеріалам і визначається їх поверхневими властивостями [8]. При 

концентрації порошку, нижче від критичної межі, агрегація призво-

дить до зменшення електропровідності системи. 

Авторами в роботах [8-9] встановлено, що  протікання електрич-

ного струму через незатверділу суміш призводить до руйнування агре-

гатів, а отже дає можливість отримати електропровідний матеріал зі 

стабільними показниками. Найбільший ефект від дії електричного 

струму спостерігається при малих концентраціях провідної фази, осо-

бливо при значеннях менших критичної межі 6кр = 32 % мас. [5]. 
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Висновки. Для боротьби з зарядами статичної електрики можуть 

бути використані покриття із електропровідного бетонна, технологія 

виготовлення не потребує використання дорогих матеріалів. В якості 

електропровідного компонента можна використовувати відходи під-

шипникових підприємств – металевий шлам сталі ШХ-15. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Сердюк В. Р. Строительные материалы и изделия для защиты от 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона / В.Р. Сердюк, М.С. Ле-

мешев. // Строительные материалы и изделия. – 2005. – №4. – С. 8-12. 

2. Лемешев М. С. Радиоэкранирующие композиционные материалы с 

использованием отходов металлообработки / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Ин-

новационное развитие территорий : материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 
25–27 февраля 2014 г. – Череповец : ЧГУ, 2014. – С. 63-65. 

3. Христич О.В. Формування мікроструктури бетонів для захисту від 

іонізувального випромінювання / О.В. Христич, М.С Лемешев // Вісник Вінницько-
го політехнічного інституту. – 1998. – № 2. – С. 18 – 23. 

4. Лемешев М.С. Покриття із бетелу-м для боротьби з зарядами стати-

чної електрики / М.С. Лемешев, О.В. Христич // Сучасні технології, матеріали і 
конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 

2009. – С. 29-31 

5. Сердюк В.Р. Фізико-хімічні особливості формування структури 

електропровідних бетонів / В.Р. Сердюк, М.С Лемешев, О.В.  Христич // Вісник 

Вінницького політехнічного інституту. – 1997. – № 2.  – С. 5 – 9. 

6. Сердюк В. Р. Формування структури анодних заземлювачів з бете-
лу-м для систем катодного захисту / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О.В. Христич // 

Науково-технічний збірник. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, 
2010, Випуск 35. – С. 99-104. 

7. Лемешев М. С. Антистатичні покриття із електропровідного бетону  

/ М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у бу-
дівництві. – 2017. – № 2. – С. 26-30. 

8. Лемешев М.С. Формування структури електропровідного  бетону 

під впливом електричного струму // Сучасні технології, матеріали і конструкції у 
будівництві: Науково-технічний збірник.  –Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. – С. 36-41 

9. Сердюк В.Р. Радіозахисні покриття варіатропної структури із бете-

лу-м / В.Р. Сердюк, М.С. Лемешев // Сучасні технології, матеріали і конструкції в 
будівництві. – 2008. – № 5. – С. 37-40. 

 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ В 

СТРУКТУРІ ЛІСОПАРКОВИХ ЗОН МІСТА 
 

Цяпа Є.П.  
Науковий керівник – Мартишова Л.С., канд. архіт., доцент 
 

Організація рекреаційних територій в структурі міста пов'язана з 

проблемами освоєння і використання природних територій, в кінцево-

му підсумку – з проблемами всієї регіональної системи розселення. 

Створення великих міст, промислових центрів, зростання міського 

населення сприяють погіршенню стану навколишнього середовища. 
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Збільшується забруднення атмосфери, ґрунтів, вод, споживання кисню 

і виділення вуглецю. У зв'язку з цим зростає необхідність організації 

масового відпочинку населення в умовах, що сприятливо впливають 

на здоров'я і психофізичний стан людини. Для масового відпочинку 

населення використовують зелені (приміські) зони, які одночасно з 

оздоровленням повітряного басейну виконують рекреаційні, санітарно-

гігієнічних, водоохоронно-захисні та інші функції. Лісові насадження 

– важлива складова частина приміських зон, що впливають на мікрок-

лімат, очищуючи атмосферу. 

Спочатку зелені зони створювали лише навколо великих міст, а з 

1943 р, відповідно до постанови про виділення лісів до зелених зон в 

державному лісовому фонді, передбачалося їх створення навколо всіх 

міст, незалежно від умов. Зелена зона включала лісопарки, захисні лі-

сонасадження, ліси округів санітарної охорони курортів, заміські  пар-

ки та інші ліси, що використовувалися для відпочинку населення. Ме-

жею зони була перспективна межа міста, а всі населені пункти, розта-

шовані в межах зеленої зони, подальшому територіальному розвитку 

не підлягали, не допускалося також розширення забудови за рахунок 

лісопарків. Сучасність містобудівного розвитку з її комерційною скла-

довою, радикально змінила відношення до лісопаркових зон та приро-

дного середовища в цілому. 

Лісопарк – це лісовий масив або його частина, виділений для ма-

сового повсякденного відпочинку населення, упорядкований і наведе-

ний в єдину ландшафтно-планувальну систему, це невід'ємна частина 

комплексної системи озеленення населених пунктів, місця відпочинку 

на території приміської зони де можуть бути виділені різні функціона-

льні зони. Термін "лісопарк" з'явився в 1909 р, коли в Німеччині була 

надрукована брошура Г. Саліша "Лісопарк, його устрій і зміст". Вибір 

місця під лісопарк це ціла низка умов: мальовничість місцевості, наяв-

ність водного басейну, здоровий мікроклімат, близьке розташування 

до міста та забезпеченість транспортною мережею. 

Ландшафт лісопарку – один з різновидів антропогенного ландша-

фту, багато в чому схильний до тих же впливів, що і природний ланд-

шафт.  Лісопарковий ландшафт являє собою лісовий біогеоценоз, зміст 

якого обумовлюється переважної деревиною та типом лісу, а форма – 

пейзажем, а також взаємовідносинами інших компонентів лісу і їх так-

саційними показниками.  Багато відомих лісопарків сформовані за 

пейзажним принципом, що підкреслює красу природи – поєднання 

стін лісу, полян, звивин річок, водної гладі озер. Структурні особливо-

сті лісопаркового ландшафту мають тісний зв'язок з біологічними і 

екологічними властивостями лісу. Цілісність цього природного сере-
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довища це невід’ємна частина загальної цілісності та гармонійного 

почуття людиною світу. 

Таким чином, лісопарковий ландшафт – це різновид культурного 

ландшафту, важливий елемент містобудівної структури міста, створе-

ний природою та людиною. Він являє собою певний елемент в рекреа-

ційній структурі міста, що поєднує рослинність, елементи благоуст-

рою, інженерні і обслуговуючі споруди та створює сприятливу обста-

новку для відпочинку. 

На сьогоднішній день територія лісопаркових зон великих міст 

вже має свою затишну чарівність і душевну естетику. Зонування вже 

склалося. Склалися і звички городян з проведення тут свого дозвілля. 

Але рекреаційні ресурси мають певні запаси, тобто мають певний рі-

вень вичерпності, який теоретично визначається порогом навантажен-

ня. Вище цього порогу ресурси або істотно змінюються в сторону ме-

ншої привабливості, або природні багатства остаточно деградують. 

Надмірна експлуатація ресурсів часто призводить до їх знищення: від 

витоптування ущільнюються ґрунти, змінюється гідрологічний режим, 

зникають рослинні асоціації, забруднюється побутовими відходами 

природне середовище. Нормативи рекреаційного навантаження обумо-

влені природними умовами рекреаційних територій, дотримання яких 

та певне відношення до середовища забезпечує рівновагу природних 

екосистем в залежності від інтенсивності впливу і режиму їх викорис-

тання. 

Таким чином, рекреаційна діяльність, зорієнтована, в першу чер-

гу, на рекреаційні потреби населення, виступає як елемент соціального 

балансування народногосподарського комплексу. В той же час, рекре-

аційні потреби розглядаються як динамічна, керована і одна із най-

більш важливих категорія, оскільки вони є частиною і умовою реаліза-

ції програми гармонійного розвитку особистості та її соціально-

біологічного відтворення. 

 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАБЕРЕЖНИХ РІЧОК В 

СТРУКТУРАХ ВЕЛИКИХ ТА НАЙБІЛЬШИХ МІСТ 
 

Гончаренко В.В.  

Науковий керівник – Мартишова Л.С., канд. архіт., доцент 
 

Сучасні темпи розвитку світу вимагають швидких і правильних 

дій в кожній сфері життєдіяльності людини. Але часто поспішні  рі-

шення, продиктовані одномоментними потребами сьогодення призво-

дять до появи проблем, які згодом стають глобальними. Однією з 

найактуальніших світових проблем сьогодні є екологія. Зміна клімату, 
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знищення екосистеми, забруднення водних та земельних ресурсів та 

насичення повітря хімічними речовинами створює негативний вплив 

на організм людини. Найбільше ця проблема стосується великих та 

найбільших міст, де рівень забруднення екосистеми дуже високий, а 

відсутність достатньої кількості рекреаційних зон зумовлює погіршен-

ня не тільки фізичного, а й психологічного стану їх мешканців. Окрім 

цього через швидкий ритм життя та інформаційне перевантаження 

жителі мегаполісів мають особливо підвищену потребу в якісному від-

починку та відновленні сил та енергії. Найбільш ефективним засобом 

реабілітації фізичного та психологічного стану людини є природне 

середовище. 

Ландшафтна складова природного середовища є не тільки еко-

логічною основою і домінантою будь-якого міста, а містобудівним 

композиційним каркасом та «ковтком» свіжого та прохолодного по-

вітря із зеленої периферійної зони, що оперізує місто. Так звані «зелені 

клини» і «зелений каркас» міста, це ні що інше як русла річок, тери-

торії незручні для забудови зі складним рельєфом, крутосхили, зони 

унікальних ландшафтів тощо. Сучасні прирічкові території – це набе-

режні, житлові квартали і громадські простори, рекреаційні території 

для відпочинку та публічні простори різного типу, які утворюють 

складні міські системи. Прирічкові заплавні території малих річок не 

завжди стають відмінною рисою міста, так як їх вплив на місто значно 

слабше великих, таким чином, береги малих річок найчастіше зали-

шаються не освоєні чи не упорядковані, або зіпсовані промисловістю, 

людською байдужістю чи державним недбальством. 

Історія виникнення і розвитку багатьох міст світу нерозривно по-

в'язана з водними просторами річок і прирічковими територіями, фор-

мування структури яких обумовлено просторовою композицією, 

ландшафтно-містобудівним середовищем і роллю природної домінан-

ти міста. Безліч міст, виникли в долинах річок, що були важливими 

містобудівними складовими розвитку міста – в просторовій організації 

міст домінувала ріка, яка була основним засобом комунікації. Приріч-

кові території розглядались у більшості випадків як малопридатні те-

риторії для будівництва через сезонне затоплення, важку доступність 

чи взагалі були периферійними зонами міста. Промисловість, що 

з'явилась ще на початку XIX століття вимагала щільної виробничої 

забудови прирічкових територій за суто господарським призначенням 
без урахування санітарної зони річки чи її естетичної привабливості. В 

процесі розвитку місто розширювалось і поглинало ці простори, що 

були зайняті промисловістю. Сучасні потреби та умови дуже швидко 

змінюються, тому ці території виявилися в межах історичних центрів 
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міст, особливо на берегах річок, де найчастіше розміщувалося вироб-

ництво. Проблема стає гострішою через нераціональне використання 

природних ресурсів прибережних зон, адже «існування» в цих зонах 

промислових, виробничих та технічних об'єктів і споруд не дозволяє 

ефективно реалізовувати рекреаційну функцію прирічкових територій 

та створювати сучасні ансамблі набережних.  

Однак у XX столітті відбулося масштабне переосмислення вимог 

до функціональної насиченості прирічкових територій, усвідомлення 

переваг і їх особливостей. Вже звична роль невикористаного тери-

торіального міського резерву змінилася інтенсивним її освоєнням як 

міського громадського простору, який, в свою чергу, став розглядатись 

як місце соціальної активності міста, з формуванням архітектурно-

значущих об’єктів. 

Сучасне середовище багатьох великих та найбільших міст харак-

теризується порушенням рівноваги між природними і штучними еле-

ментами міського простору через стихійну урбанізацію, гіпертрофо-

ване зростання міст та глобальну технізацію. Через штучне змінення та 

забруднення берегової лінії, втрачається унікальність ландшафту, який 

вже неможливо відновити, зникають найефектніші та найпривабливіші 

в природному (екологічному), психологічному, естетичному, компо-

зиційному, просторовому та ін. сенсі території. Окрім цього, такі не-

обдумані дій призводять до порушень річкових систем, змін в екоси-

стемі та порушення природних процесів загалом. 

Зарубіжний досвід показує підвищену увагу до організації про-

сторів міста в колишніх промислових зонах, де здійснюються мас-

штабні екологічні та містобудівні програми реновації та реконструкції 

природного середовища. Особлива увага приділяється набережним 

територіям колишніх промислових районів в зонах унікальних ланд-

шафтів (горбиста місцевість, наявність акваторії, специфічна рослин-

ність, особливий мікроклімат і ін.).   

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛЮ ШАЛЕ  В 

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ 
 

Бондар К.М.  

Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
 

Актуальність дослідження обумовлена соціальною потребою місь-

кого населення в проведенні активного оздоровчого дозвілля з метою 

оздоровлення та емоційного розвантаження. Поява нових видів туриз-

му та відпочинку потребує організації рекреаційних комплексів з но-

вим функціональним та естетичним забезпеченням, якому не відпові-
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дають існуючі спортивно-оздоровчі, туристичні комплекси і центри. 

Тому актуалізується питання містобудівної організації рекреаційних 

територій в межах міста. 

Сучасні умови життєдіяльності людського суспільства пов'язані з 

підвищенням сутності вирішення проблем екології. Розвиток великих 

міст, погіршення мікроклімату, насичення відкритих міських просторів 

хімічними і механічними відходами виробництва і антропогенної дія-

льності створюють негативний вплив на організм людини та навколи-

шнє середовище.  

Місто Харків має високий потенціал в ефективному розвитку при-

родно-рекреаційних комплексів. Унікальний природний ландшафт 

створює умови для організації, спортивно-оздоровчих, культурних 

місць рекреації. Такі рекреаційні комплекси  мають сприяти форму-

ванню здорового способу життя населення, охоплюючи всі вікові гру-

пи і вирішуючи таку проблему, як охорона і збереження існуючих 

природних ландшафтів. 

У мешканців великих міст є підвищена потреба в якісному відпо-

чинку. Природне середовище є найбільш ефективним гарантом реабі-

літації стану людини. У зв’язку із зростанням інтересу до відпочинку, 

туризму, гірськолижному спорту та оздоровленню, особливу популяр-

ність набирають потенціальні рекреаційні території. Саме такі терито-

рії особливо цінуються своєю атмосферою «невтручання» у природу і 

її первозданність. 

Є напрямки, створені часом, є стилі, що сформувалися навколо яко-

їсь ідеї, а стиль шале народжений з усіма супутніми обставинами, які 

стосуються характерних особливостей ландшафту, клімату, культури і 

традицій. Історично склалося так, що шале будувалися в оточенні пре-

красних гір і лісів. Сьогодні, дотримуючись традиції будувати такі 

будинки в оточенні природного ландшафту, шале будуються, як пра-

вило, за містом або в периферійній його частині. 

Популярність стилю і захоплення альпійської архітектурою остан-

нім часом надзвичайно зросла. Це пояснюється, перш за все, зростан-

ням інтересу до гірськолижного спорту і туризму, і, перш за все, до 

альпійських лижних курортів. Альпійський стиль особливо популяр-

ний серед людей, що прагнуть до усамітнення і спокою, тих, хто цінує 

простоту, затишок і тепло. Його вибирають творчі та романтичні нату-

ри, справжні цінителі культурної спадщини, вікових традицій і якості. 

Шале традиційно асоціюється з теплом і затишком гірського 

сільського будиночка і, в загальному, є різновидом стилю кантрі. Су-

часна людина втомився від суєти і міських стресів, а будинок в стилі 
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шале створює відчуття захищеності і психологічного комфорту, дає 

можливість усамітнитися і відчути єднання з природою. 

Будинок, побудований по альпійських традиціям, легко впізнати. 

Перш за все, за традиційним зовнішнім виглядом - «кам'яний низ - де-

рев'яний верх» і крутий похилий дах. Завдяки комбінації контрастних 

матеріалів і традиційних форм, шале вигідно відрізняється від сусідніх 

будівель особливим стилем. Воно має простий, разом з тим, бруталь-

ний і фундаментальний вид. Виконаний з натуральних природних ма-

теріалів, що відрізняються якістю і екологічністю, шале демонструє 

міцність і довговічність. 

Пріоритет змісту над формою, ретельна продуманість всіх деталей і 

неперевершена якість - це риси, які характеризують будинку, виконані 

в цьому стилі, протягом багатьох років. Зміна епох завжди супрово-

джується появою нових будівельних матеріалів і технологій, і в старо-

винний стиль альпійських будинків сьогодні прекрасно вписуються 

черепиця, штучні камені і деревина. Широкі фасади з панорамним 

склінням часто прикрашають сучасні будинки, виконані в стилі шале. 

У XX столітті, з ростом популярності спорту, туризму і відпочин-

ку, шале набувають загальноєвропейську цінність і поширюються по 

всьому світу як архітектурне рішення, що демонструє екологічний під-

хід для організації рекреаційних територій. 

За останні десятиліття проекти ландшафтно-рекреаційних зон з вико-

ристанням прийомів стилю шале реалізовано в багатьох країнах світу. 

Ці проекти комплексного благоустрою рекреаційних територій відо-

бражають нові тенденції щодо їхньої функціонально-планувальної ор-

ганізації та розкриття ролі цих територій в створенні якісного міського 

середовища. 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

Пантелеймонова І.О. 

Науковий керівник –  Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
 

Архітекторами накопичено багатий досвід у архітектурній еколо-

гії, і на даний час все більше і більше уваги приділяється саме екологі-

чним аспектам при забудові міст. Кожне місто це штучне середовище 

антропогенного походження, досить складна урбоекологічна система 

зі своїми специфічними умовами, створеними співвідношенням при-

родних факторів середовища (клімат, рельєф, геологічна будова, фауна 

і флора) та технічних (особливості промисловості, транспортної мере-

жі, способу життя, суспільної організації). Одним з найважливішим 
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фактором забудови міст, є екологічні аспекти та правильне територіа-

льне планування.  

Сьогодні важливе місце серед економіко-екологічних проблем 

займають процеси урбанізації, які характеризуються масштабністю, 

глобальністю і високими темпами розвитку. Екологічний аспект прое-

кту - одна зі сторін пропонованих рішень містобудівного проекту, яка 

потенційно може вплинути на навколишнє середовище.  Вплив може 

поділятися на позитивні і негативні, значущі і незначні. 

Щоб уникнути проблем при плануванні забудови міст потрібно 

приділяти не малу увагу до архітектурної екології та екологічних аспе-

ктів, а саме: 

 ⁃ аспект забезпечення раціонального природокористування, важ-

ливою складовою якого є економія природних ресурсів у процесі орга-

нізації виробничої і невиробничої сфер діяльності та самого будівниц-

тва міст; 

 ⁃  аспект конструктивних екологічних розробок в містобудуванні 

спрямований на підвищення стійкості природних і антропогенних 

ландшафтів;  

 ⁃ аспект пов’язаний з створенням міського середовища з високим 

гігієнічним комфортом. 

 Екологічний підхід до організації і використання міських земель 

на основі їх комплексної оцінки представляється як найважливіший 

інструмент у формуванні їх стійкого розвитку, центральною ланкою 

якого виступає екологічний каркас території, що функціонує в системі 

елементів урбанізованого ландшафту, ареал якого виходить за межі 

адміністративних меж. 

 Екологізація сучасних проектів у містобудуванні базується на те-

орії планувального зонування, суть якої у взаєморозташуванні міських 

структур і оптимізації територіальних зв’язків промислових, житло-

вих, комунальних, транспортних та інших функціональних зон мето-

дами територіального структурно-функціонального регулювання ан-

тропогенних навантажень. 

Таким чином, у міському середовищі біологічні процеси, індуст-

ріально-технічні і соціальні умови повинні розвиватися, не створюючи 

взаємних перешкод, і в цілому забезпечувати оптимальні умови життя 

людині. Екологічний аналіз дозволяє використовувати комплексний 

підхід в управлінні, коли при ухваленні кожного конкретного рішення 

враховуватимуться ландшафтно-екологічні особливості території. 
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РОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ 
 

Адаменко К.В. 

Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
 

З кожним роком навколишнє середовище все сильніше забрудню-

ється, у зв’язку з цим все більше з’являється нових підходів в архітек-

турі для його оновлення. В нинішній час використовують різні підхо-

ди, за допомогою яких можна відновити втрачені природні ресурси. 

Одним з таких підходів є озеленення фасадів, яке в свою чергу, стало 

займати важливе місце в останні роки. 

Зараз  складний процес руйнування природного середовища 

охоплює все більше і більше простору, від якого в свою чергу зале-

жить архітектурний простір. В останні десятиріччя це питання все бі-

льше загострюються, тому що сфера будівництва розширюється, а  

природних ресурсів для нього стає все менше і менше. Тому щоб задо-

вольнити та в деякій мірі відновити ці ресурси набуває популярності 

такий напрямок, як зелене будівництво. З різних причин озеленення 

сьогодні створює важливий і цікавий підхід між архітектурою і навко-

лишнім середовищем.  

У високо щільній забудові, які займають приміщення житлових 

будівель, громадські центри, транспортні інфраструктури, місця для 

стоянки автомобілів тощо, все це займає великий простір, серед якого 

не знаходиться місця для створення озеленення, скверів, парків, та ін-

ших рекреаційних зон, тому для вирішення питань озеленення, ці міс-

ця є найбільш популярними. Сучасні підходи до озеленення міського 

простору дають можливість вирішувати проблеми екології без конс-

труктивних способів перевтілення міського середовища, виключаючи 

знос будинків для створення нормованої площі озеленених  зон. Вер-

тикальне озеленення прикрашає будівлю та підкреслює її архітектурну 

виразність, а також стає у нагоді для виділення будинків серед типової 

забудови. Фактично, стіни та дахи проголошені важливим ресурсом 

для розвитку міста, яким чомусь дуже мало користуються. Якщо біля 

нового будинку немає місця для дерев, то майбутні зелені масиви мо-

жна із легкістю перенести на його кровлю. 

Отже, зовнішнє озеленення споруди на нинішній день вважається 

дієвим засобом для вдосконалення екологічної роботи в мегаполісі. 

Сучасні способи і системи дають можливість робити сприятливі, дієві і 

економні системи, які в свою чергу є провідними. Застосовуючи су-

часні технології, вертикальні озеленення пропонують зробити оригіна-

льні дизайнерські фасади, які заповнюють вулиці і будівництві. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГІДРОПАРКІВ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО 

МІСТА 
 

Адаменко К.В. 

Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт.,  доцент 
 

Стрімкий розвиток великих міст неминуче веде до зміни і усклад-

нення функціональних, просторових, естетичних, та інших зв’язків горо-

дян з природними складовими містобудівного простору. На сьогоднішній 

день заходи щодо поліпшення  стану навколишнього середовища міських 

рекреаційних просторів  набувають все більшого значення, зростає зна-

чення природи в озелененні міста, формуванні його зовнішнього  естетич-

ного вигляду.  

  Ця проблема загостюється через стихійне нераціональне  викорис-

тання річок, водойм, озер та інших водних об’єктів, що в свою чергу   ви-

кликають порушення в природній рівновазі, це призводить до того що,  

берегова лінія водойм становиться дуже вразливою, і здатність до її від-

новлення  інколи обмежена, а інколи  зовсім неможлива. Розташування 

основних зон об’єктів і споруд не дозволяє ефективно реалізувати рекреа-

ційну функцію прирічкових  територій.  Їх архітектурно-просторова і ху-

дожня організація не використовує  провідну роль води, як переважного 

елемента серед парку і його головного призначення. Також  не мало важ-

ливим є  те, що немає чітких меж території парку, і у зв’язку з цим озеле-

нених місць стає все менше. Їх забудовають спорудами, що не відповіда-

ють функціональному призначенню таких територій. 

Ще важливу роль в  проектуванні відіграють ринкові відносини. В 

останні часи необхідно все більше приділяти увагу рекреаційним  терито-

ріям міст, які потребують реновації, реконструкції  та благоустрою. З ко-

жним роком ми спостерігаємо, що ця проблема вирішується лише окре-

мими фрагментами. Приділяється  увага лише невеликим рекреаційним  

об’єктам, які за своєю територією компактні, але несуть в собі багато фу-

нкціональних призначень. 

Якщо проаналізувати структуру великих міст, то ми бачимо, що такі 

функціонально та композиційно сформовані зелені території – це тільки 

маленька складова великого міста, а насамперед велику частину посіда-

ють рекреаційні об’єкти, які мають більшу та складнішу ландшафтну 

структуру. 

 Одним с таких об’єктів є гідропарк. У ньому поєднуються традицій-

ні уявлення про рекреаційні об’єкти, а також сучасні вимоги всіх бажань 

громадян для різних форм відпочинку.  

Досвід експлуатації існуючих гідропарків свідчить про їхню популя-

рність. Привабливість цих об’єктів визначається тим, що, використовую-
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чи традиційні прагнення людини до води, її психофізіологічну привабли-

вість, в них організовуються різні види активного відпочинку, що сприят-

ливо позначається на зміцненні здоров’я. При високій рекреаційній ємно-

сті в парках можливо ефективне використання природних і штучних аква-

торій для відпочинку. Що до таких рекреаційних місць  немало важливим 

залишається поєднання  водоохоронних заходів та заходів спрямованих на 

охорону природи в цілому, а також вдосконалення умов для повноцінного 

відпочинку людей. Це і є актуальними завданнями для соціального розви-

тку суспільства. Взаємини між людьми в суспільстві і між суспільством з 

природою зазнають змін, що обумовлені змінами в способі життя людей. 

Проектні пропозиції  на території  України, а також існуючий зару-

біжний досвід показують, що в просторовій організації гідропарків актив-

но використовуються водні акваторії  і насамперед вода у всіх її проявах. 

Однак, на відміну від зарубіжних прикладів, архітектура ділянок водних 

розваг українських гідропарків будується на використанні традиційних 

прийомів. Це і є однією з причин, що сьогодні не розроблена прийнятна  

архітектурно-планувальна концепція формування гідропарку, зокрема 

парку водних розваг. 

Нажаль тема проектування гідропарку висвітлювалася дуже мало в 

нормативних документах, де ми можемо знайти необхідну інформацію. 

Але актуальність даної проблеми для містобудування послужила підста-

вою для появи свого часу великої кількості спеціальних розробок. Серед 

них особливе місце займають праці: Д. Г.Донцов, Н. Г.Юшкова «Гідро-

парк» (2006р.), А. П. Вергунов, В. А. Горохов «Гідропарк» (1984р.), 

Г. А. Урсатія «Шляхи формування ландшафтна гідропаркових комплек-

сів» (1982р.) та ін. 

У зв’язку з цим стає актуальною проблема поліпшення якості проек-

тних рішень гідропарків і ефективності їх експлуатації в сучасних умовах. 

Найважливішою умовою їх вирішення є визначення прийомів та принци-

пів проектування цих ландшафтних об’єктів. Це обумовлено переважно, з 

одного боку, розвитком однієї з форм відпочинку (інтелектуального, 

спортивного, туристичного, оздоровчого, розважального, психологічного, 

емоційного), а з іншого боку –  пошуком коштів і форм використання 

природних комплексів (зелених масивів, води, пагорбів та ін.).  Важливим 

також  є визначення чітких меж території гідропарку, щоб зберегти уніка-

льний водний ландшафт в міському середовищі і у зв’язку з цим сформу-

вати композиційну єдність сучасного міста. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ВІКОННИХ ЗАПОВНЕНЬ В 

ІСТОРИЧНИХ БУДІВЛЯХ 
 

Бурлачук А.О. 

Науковий керівник – Вітченко Д.М., старший викладач 
 

Історія архітектури послідовно відображає етапи технічного вдо-

сконалення конструктивних рішень заповнень віконних прорізів. Су-

часна естетика включення вікон у фасадні композиції звільнена від 

традиційних прийомів і нерідко повністю виключає вікно як окремий 

елемент з композиції фасаду (приклад – так зване «суцільне скління»). 

На сучасному етапі розвитку містобудівельної й архітектурної ді-

яльності актуалізується проблематика реконструкції сформованої за-

будови, яка вкрай актуальна у містах, що фокусують адміністративну, 

культурну й ділову діяльність в центральних кварталах історичної за-

будови високої щільності.   

Згідно чинного національного законодавства, яке базується на 

міжнародних пам’яткоохоронних актах, на будівлях–пам’ятках архіте-

ктури можливі лише ремонтно-реставраційні роботи (реставрація, реа-

білітація, пристосування, ремонт (реставраційний) та ін.). Роботи з 

пристосування таких об'єктів часто наражаються на неможливість за-

безпечення на них сучасних експлуатаційних вимог, зокрема вимог 

щодо їхньої інсоляції. Зрозуміло, що вкрай неприйнятне збільшення 

геометричних параметрів віконних прорізів для забезпечення сучасно-

го рівня нормативної освітленості приміщень. Але заміна дерев'яних 

заповнень вікон в рядовій історичній будівлі вікнами індустріального 

виготовлення з лаконічним рисунком плетінь, який не повторює оригі-

нал, а при цьому враховує загальне композиційне рішення фасаду, є 

цілком припустимим.   

Форма і розмір віконних прорізів, рисунок їх плетінь відображає 

технічні й стилістичні особливості архітектури своєї доби, і становить 

невід'ємну частину художнього образу будівлі. Це стосується не тільки 

вікон, форма й рисунок плетінь яких є найбільш активним елементом 

фасаду, але і простих віконних заповнень, які виконують суто утиліта-

рну роль. Адже художня виразність архітектурного об’єкту формуєть-

ся гармонією також і  фонових композиційних елементів.   

Вказані обставини на ряду з іншими формують предмет охорони 

пам’ятки – основу обмежень для модернізації форми і конструкції ві-

конних прорізів. Хоча, саме періодична зміна віконних заповнень про-

тягом експлуатації будівлі насамперед виразно демонструють факт її 

постійного інженерно-конструктивного оновлення.  
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 Варто також звернути увагу на той факт, що оригінали архітек-

турних проектів першої половини ХIX ст. (наприклад на кресленнях 

арх. Є.О. Васильєва) не відображають розробку рисунку плетінь запо-

внень віконних прорізів на кресленнях фасадів. Також автори  проек-

ту-переможця на конкурс Будинку державної промисловості в 

м. Харкові (арх. С.С. Серафимов, С.М. Кравець, М.Д. Фельгер 1925-

1928 рр.) у першому варіанті проекту запропонували великоформатне 

вітринне скління без імпостів, яке просто не міг забезпечити  тогочас-

ний рівень розвитку технологій.      

На сучасному етапі розвитку індустріального виробництва вікон-

них конструкцій може бути забезпечена імітація будь-яких форм і ма-

теріалів. Але при цьому виникає питання, чи потрібні ці імітації сучас-

ним споживачам архітектури (як освіченому архітектурному критику 

так і пересічному громадянину), що з іронією спостерігають за історі-

зуючими імітаціями, часто не дуже грамотними?  

 На думку автора, вірогідно найкращим доказом спадкоємності в 

архітектурі в ряді випадків може бути застосування сучасного скління 

без імпостів, яке є нейтральним до історичного антуражу.  

Застосування подібного рішення не є універсальним, має виходи-

ти з конкретної ситуації, підсумовування архітектором вихідної інфо-

рмації з оцінкою історичного значення архітектурного об'єкта, функці-

онального завдання і професійного такту проектувальника.  

 

СУЧАСНІ ПРИЙОМИ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СВОЄРІДНІСТІ В АРХІТЕКТУРІ 
 

Якименко І.А 

Науковий керівник – Вітченко Д.М., старший викладач 
 

 Національна своєрідність архітектури, що несе в собі багатовіко-

вий досвід певного народу – рухливе явище, якому притаманне пос-

тійне оновлення, видозміни змісту і форми. Національна форма в архі-

тектурі є не лише сукупністю її зовнішніх ознак, а являє собою органі-

чну цілісність, спосіб існування і розвитку архітектури.      

 На сьогоднішній день в умовах глобалізації, підвищення мобіль-

ності населення та особливостей економічного розвитку зростає тен-

денція культурно-побутової інтеграції етносів, яка отримала назву 

«криза ідентичності». При цьому згладжуються їх культурні особливо-

сті. Тому в ідеології сталого розвитку особливе місце займають питан-

ня збереження культурної різноманітності.   

Усвідомлення цього кризового моменту активізувало досліджен-

ня в сфері вернакулярної архітектури. Вибіркове відношення у націо-
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нальній (регіональній) архітектурі до принципів формоутворення, ко-

льорової гами, характеру декору, взаємодії з природним оточенням – 

розглядається як матеріальне втілення національного бачення.   

 Науковцями відзначається, що архітектура є важливим засобом 

вирішення завдання формування національної ідентичності в політич-

них цілях. Серед шляхів її реалізації можна виділити наступні:  

- охорона і реставрація національних пам'яток архітектури,  

- популяризація форм традиційного житла і його державна охоро-

на, 

- трансляція так званого «національного стилю» і його елементів, 

- застосування традиційних архітектурно-містобудівних принци-

пів,  

- трансляція «національних» образів і символів. 

На сьогоднішній день в Україні спроби вирішення цих проблем 

відбуваються шляхом трансляції стійких патернів (орнаментів, коло-

ристики, символів) як маркерів певного етносу, без залучення в прин-

ципи їх організації.  

 На думку науковців, перспективним напрямком у вирішенні да-

ної проблеми є так званий брендинг територій, який має поєднати еко-

номічну і культурну складові життя суспільства. Можна виділити ос-

новні моменти реалізації цієї стратегії:  

- етнічна ідентичність служить сполучною ланкою між загально-

культурним (глобальним)  і регіональним (в контексті «малої батьків-

щини») рівнями ідентичності;  

- основними об'єктами які втілюють етнічну ідентичність в архі-

тектурі є комплекси традиційного житла;  

- основними засобами реалізації етнічного типу ідентичності в 

архітектурі є принципи архітектурної композиції: пропорції, ритм, ма-

сштаб і т. і.;  

- застосовування певних матеріалів і колористичних рішень, тра-

диційно властивих для конкретного регіону;  

- традиційні технології пластичної роботи з матеріалом;  

- використання регіональних  особливостей природного освітлен-

ня;  

- вживання в озелененні ділянки об’єкту проектування місцевих 

видів рослинності.      

Таким чином, певні історичні умови, культурні та економічні 

зв'язки виступають як постійно діючі активні стимули формоутво-

рення в архітектурі. Традиція дає сучасності живильну силу тільки 

тоді, коли її можливості лежать в сфері перетину багатьох вимог су-

часної архітектури. Слід особливо підкреслити, що національна тради-
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ція не має зводитися тільки до етнографізму. Вона має вбирати в себе 

все цінне, краще, перспективне, що народилося в практиці архітекту-

ри.   

В якості апробації вказаних вище принципів у дипломному прое-

кті бакалавра на кафедрі містобудування ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

обрана тема «Центр дитячої творчості у м. Богодухів Харківської 

обл.». В об’ємно-планувальній структурі об’єкту проектування запла-

новано використати мотиви традиційного зодчества  історичного регі-

ону України – Слобожанщина.   

. 

ПОБУДОВА ПЛОЩИН ДОТИЧНИХ ДО ПОВЕРХОНЬ 
 

Доброскок О.В.  

Науковий керівник – Мандріченко О.Є., ст. викладач 
 

В інженерній практиці конструювання та розрахунків часто 

зустрічаються завдання, які потребують визначення на поверхні точок, 

що відповідають певним технічним умовам. Наприклад точок, в яких 

зусилля від навантаження повинно поширюватися в заданому напрям-

ку або точок, в яких головна нормаль поверхні буде належати площині 

заданого перетину. Подібні завдання пов'язані з побудовою геодезич-

них точок кривої, що належить поверхні, а такжеплоскостей дотичних 

до поверхонь. 

Для кожної кривої m, що розташована на опуклій регулярній 

поверхні, можна побудувати характеристичну криву l, дотичної до 

площини в точках якої перпендикулярні до нормалі заданої кривої m. 

З теорем теорії опуклих кривих на поверхні відомо, що якщо є основа 

перпендикуляра опущеного з вершини конуса на площину кривої, 

розташується поза кривої перетину, то крива на поверхні буде неопук-

лого і на ній існують геодезичні точки. Ці точки визначаються пря-

мою, що проходить через означений перпендикуляр дотично до кривої 

перетину. 

Точка перетину кривої m з характеристичної кривої l є геоде-

зичною точкою кривої m звідки випливає, що нормаль поверхні в цій 

точці буде розташована в площині заданого перерізу. 

Розібрана задача для заданого відсіку поверхні Φ з ребром повернення 

і фронтально-проектуючої площини α (рис. 1), побудови точки у якій 

нормаль поверхні Φ (поверхні з ребром повернення) співпаде з пло-

щиною α або складе з нею найменший кут (рис.1).  
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                                 Рис. 1 – Побудова нормалі до поверхні 

 

Опуклість кривого перетину поверхні Φ з ребром повернення 

можна визначити по поверхні направляючого конуса, твірни якого па-

ралельні твірним поверхні Ф. Плоскі паралельні перрізи в відповідних 

точках мають однакові значення геодезичної кривизни. 

 

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІХ РІШЕНЬ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В ТВОРЧОСТІ 

О.М. БЕКЕТОВА 
 

Войтенко М.О. 

Науковий Керівник  – Броннікова С.С., канд. архіт., асистент 
 

Серед пам'яток архітектури міста Харкова найважливіше місце 

належить будівлям, створеним корифеєм харківських зодчих академі-

ком архітектури А. Н. Бекетовим, в тому числі побудованих за його 

проектами та під його керівництвом особняків. Дев'ять з них зберегло-

ся до теперішнього часу в близькому до первісного вигляді. Більшість 

з них служить нині в якості громадських будівель. Особняки, спору-

джені Бекетовим, дуже різні за об'ємно-планувальним і архітектурно-
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художнім вирішенням, але всі відрізняються раціональністю і високи-

ми естетичними якостями. Стилістика будівель вельми різноманітна.  

Для створення цікавих архітектурно-художніх образів він ви-

користовував різноманітні і різнохарактерні прототипи, міг поєднува-

ти в одній будівлі стилістику раннього і пізнього ренесансу, бароко, 

класицизму, неогрецького стилю, модерну. 

Особливо виділяється особняк, зведений Бекетовим в 1897 ро-

ці в період розквіту творчої діяльності для своєї сім'ї. Тепер в цьому 

особняку розміщується харківський Будинок вчених. 

 Архітектурно-художнє рішення особняка відображає кращі 

сторони еклектики, яка панувала на рубежі XIX і XX ст.  «Г»-образна 

на плані, двоповерхова споруда зі скатним дахом вирізняеться у забу-

дові вулиці застосуванням форм античної Греції епохи еллінізму, май-

стерно об'єднаних у високоякісній композиції.  

Садовий фасад будівлі вирізняється живописом композиції, у 

якій задіяні глуха поверхня торцевої стіни залу, огороджена балюстра-

дою тераса та напівкруглий балкон другого поверху з ажурними кова-

ними гратами. Всі елементи зовнішньої і внутрішньої обробки, облад-

нання та меблювання особняка були виконані за кресленнями і ескі-

зами Бекетова.  

У частині, зверненої до вулиці, розміщені парадні приміщен-

ня: на першому поверсі - вестибюль з гардеробною, проектне бюро  і 

їдальня; на другому поверсі - зал вітальні з будуаром і кабінет.  

У рішенні інтер'єрів архітектор застосував модний в кінці XIX - почат-

ку XX століття англійський принцип вирішення всіх приміщень в різ-

них стилях, які відповідали їх призначенням.  Кабінет і центральні 

сходи були оброблені різьбленим дубом в дусі англійської готики, їда-

льня вирішена в стилі російської трапезної, концертний зал декорова-

ний з використанням форм бароко і рококо. Незважаючи на велику 

кількість стилістичних рішень, простір особняка був затишним і зруч-

ним. 

Планувальні рішення особняків, побудованих за типовими 

проектами А.Н. Бекетова, найчастіше були вільними, внутрішній 

простір зручно розподілявся за основними функціями, мальовниче 

угруповання об'ємів органічно вписувалося в простір озеленених діля-

нок.  

Особливо цікавим було рішення особняка професора І.Н. Со-

мова на Максиміліанівській вулиці, зроблене в дусі європейського ре-

несансу з елементами готики. Його активний пластичний силует був 

акцентований гострою башточкою, яка, на жаль, не збереглася. На 

першому поверсі розполагалась квартира з 8 кімнат для здачі внайми; 
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на другому - квартира господаря (8 кімнат і мансарда) зі сховищем 

зоологічної колекції. Всі елементи зовнішньої і внутрішньої обробки, 

обладнання та меблювання особняка були виконані за кресленнями і 

ескізами автора. 

Ще одне неординарне творіння О.М.Бекетова – це особняк 

біолога Д.О.Алчевського по вул. Дарвіна. Двоповерхова будівля з 

підвалом, у плані прямокутна, із ризолітом сходинкової клітки, що 

виступає зліва. Планування будівлі вирізняється зручністю коридорно-

анфиладного зв'язку приміщень. Архітектурі фасадів притаманні риси 

еклектизму з використанням мавританського і романського зодчества. 
У зовнішньому вигляді будівлі це відображають стрілчасті аркади, 

складні карнизи, "кручені" колонки, химерні башточки; в інтер'єрі - 

складна орнаментальна ліпнина. Особливістю будинку є активне вико-

ристання кольору у вигляді небесно-блакитних башточок на тлі жо-

втувато-сірих стін. Все це створює своєрідний декоративно-

колористичний ефект. Сукупність усіх елементів декору будівлі 

відрізняє його від інших. 

Таким чином, побудовані в різних стилях і на основі різних 

композиційних прийомів, особняки Бекетова сформували характерний 

для епохи історизму кінця XIX століття міський ансамбль, заснований 

на принципах різноманіття, мальовничості і контрастності. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ REVIT В 

ПРОЕКТУВАННІ ЖИТЛОВИХ СПОРУД 
 

Коваль І.С. 

Науковий керівник – Демиденко Т.П., ст. викладач 
 

В часи загального використання провідних комп’ютерних тех-

нологій в усіх сферах життєзабезпечення людства, програмний ком-

плекс для автоматизованого проектування, який реалізує принцип ін-

формаційного моделювання будівель (Building Information Modeling, 

BIM) стає безальтернативним в використанні при проектуванні буді-

вель та споруд будь – якого призначення. Він надає можливості три-

вимірного моделювання елементів будівлі і плоского креслення елеме-

нтів оформлення, створення призначених для користувача об'єктів, 

організації спільної роботи над проектом, починаючи від концепції і 

закінчуючи випуском робочих креслень і специфікацій. 

База даних Revit може містити інформацію про проект на різ-

них етапах життєвого циклу будівлі, від розробки концепції до будів-

ництва і зняття з експлуатації. 
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Усі елементи споруди  відповідають вимогам ДБН, кодуванню 

і логіці стандарту класифікації будівельних елементів Uniformat, а та-

кож характеристикам LOD Specification (Level Of Development). 

Користуючись повноцінним інтегрованим інструментарієм для інфор-

маційного моделювання будівель з колекції для проектування і будів-

ництва промислових і цивільних об’єктів програмного забезпечення 

REVIT була створена 3D модель 8 – поверхової житлової будівлі 

(рис.1). 

 
 

                      Рисунок 1 – 3D модель 8 – поверхової житлової будівл 

 

Програмний продукт надає можливість створювати специфі-

кації, які несуть в собі всю необхідну інформацію про кожен з елемен-

тів будівлі (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Приклад оформлення специфікації  штукатурки 
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BIM – проектування – це створення єдиної інформаційної мо-

делі і можливість подальшого вилучення інформації з неї. Простіше 

кажучи, створюється 3D модель будівлі. У цій моделі працюють одно-

часно конструктори, архітектори, інженери ОВ, ВК, технологи та інші. 

При такій роботі кожен фахівець бачить конструкції, повітроводи, 

труби і тим самим виключаються помилки пов'язані з перетинанням 

або неправильним розташуванням елементів моделі. Після створення 

3D моделі кожен фахівець створює з неї креслення, а Revit підраховує 

специфікації і обсяги. При внесенні змін до 3D моделі автоматично 

змінюються креслення і перераховуються специфікаціі. Ці переваги 

дають можливість економії матеріальних та людських ресурсів у рази. 

 

ГЕОМЕТРИЧНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ СКЛЕПІНЬ І КУПОЛІВ 

ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В АРХІТЕКТУРІ 
 

Скребець Є.С. 

Науковий керівник – Радченко А.О., ст. викладач 
 

В архітектурному проектуванні й практиці будівництва нако-

пичений великий досвід використання різних поверхонь та їх комбіна-

цій. Такі поверхні, як циліндричні, конічні, сферичні та інші поверхні 

обертання застосовуються з давніх часів, але і в наші дні знаходять 

широке використання для перекриття конструкцій, різних за формою 

плану і величиною. 

В процесі проектування архітектору недостатньо виявити за-

гальну форму поверхні, необхідно знати її геометричні властивості, 

визначити крайовий контур поверхні та врахувати її видимий контур.  

Тому, дослідження геометричного формоутворення кривих 

поверхонь є актуальною темою сьогодення. 

Метою даної роботи було розглянути такі види кривих повер-

хонь, як склепіння й куполи, які використовуються при проектуванні 

покриттів будівель. Крім того, знання геометричних форм цих повер-

хонь допомагає у процесі курсового проектування при зображенні 

фронтального обрису будівлі. 

Методикою дослідження був аналіз утворення циліндричних 

та сферичних поверхонь склепінь і куполів, способів завдання, виду 

твірної та напрямної, кривини та форми крайового контуру цих повер-

хонь. 

Циліндричні й сферичні поверхні, як основа склепінчастих по-

криттів будівель, широко застосовуються в архітектурі, особливо при 

проектуванні храмів. Це пояснюється простотою їх зведення, високою 

несучою здатністю та естетичним виглядом. 
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Найпростішими з цих поверхонь є циліндричні склепіння, які 

перекривають прямокутні у плані приміщення. 

Хрестове склепіння утворюється двома напівциліндрами рів-

них діаметрів, які мають спільну точку й дотичну площину та перети-

наються за двома плоскими напівеліпсами. У хрестовому склепінні 

розпір відсутній, вертикальне навантаження передається на чотири 

опори. Якщо діаметр одного з напівциліндрів менше іншого, то лінія 

перетину буде являти собою просторову криву четвертого порядку. 

Такий перетин циліндричних склепінь утворює так зване розпалублен-

ня. 

У зімкнутому склепінні використовуються ті відсіки напівци-

ліндрів, які відсутні при утворенні хрестового склепіння. 

Дзеркальне склепіння є різновидом зімкнутого, в якому середина 

утворює плоску частину, так зване «дзеркало», до якого з чотирьох 

сторін примикають відсіки циліндричних поверхонь, що перетинають-

ся між собою за еліптичними кривими. 

Відкрите зімкнуте склепіння з кутами, відсіченими горизонта-

льно проеціюючими площинами, також утворюється напівциліндрами, 

які перетинаються між собою. 

Ще одним різновидом циліндричного склепіння є поверхня, 

утворена перетином трьох параболічних циліндрів, які мають спільну 

точку та дотичну площину. Ця площина торкається до прямолінійних 

твірних, що проходять крізь вершини напрямних парабол. 

Усі вказані поверхні склепінь утворені відсіками циліндрич-

них поверхонь, що розгортаються, з нульовою кривиною. 

Так само поширеними в минулому та розповсюдженими у даний час є 

купола і склепіння сферичної форми. 

Так зване звітрилене склепіння утворено за допомогою чотирьох пло-

щин, які відсікають від напівсферичного сегмента чотири частини.  

Склепіння має чотири опори. Сфера є поверхнею постійної 

додатної кривини, нелінійчастою й нерозгортаємою. 

Сучасні покриття цього типу відрізняються значно більшою площею, 

яка перекривається (прольоти до 100 м) і тому меншою висотою. Вони 

являють собою пологий сферичний сегмент. 

У так званому вітрильному склепінні від напівсферичного се-

гменту окрім чотирьох бічних частин відсікається горизонтальною 

площиною верхня частина. Від напівсфери залишаються чотири сфе-

ричних трикутника. Горизонтальне коло спирається на чотири арки. 

Вітрильне склепіння являє собою перехідну форму від квадратної ни-

жньої основи споруди до її верхнього циліндричного об’єму. 
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У результаті проведеного дослідження були зроблені виснов-

ки, що використання циліндричних та сферичних поверхонь та їх ком-

бінацій для перекриття різного призначення споруд відкриває широкі 

можливості для створення оригінальних і різноманітних архітектурних 

рішень. 

Крім того, аналіз геометричного формоутворення даних пове-

рхонь дає можливість визначити крайовий контур поверхні та прави-

льно зобразити фронтальний вигляд об’єкта під час курсового проек-

тування. 

 
ЕКОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА  
 

Гришина К.О.  

Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент 
 

Екологічна архітектура – новітній напрям в архітектурі, рай-

онного та міського планування, що прагне максимально врахувати 

екологічні та соціально-екологічні потреби конкретної людини від йо-

го народження до глибокої старості. Екологічна архітектура нама-

гається наблизити людей до природи, створюючи поблизу житлових 

масивів і будинків зелені зони відпочинку, позбавити людину від мо-

нотонності міського простору шляхом будівництва будинків різної 

конфігурації або забарвлення, правильно розподілити населення по 

площі (не більше 100 чоловік на 1 га, будівництво мікрорайонів на 30 

тис. чоловік із співвідношенням малоповерхових і багатоповерхових 

будівель в пропорції 7:3), зберегти не менше 50% простору населеного 

місця для зелених насаджень, ізолювати населення від транспортних, 

створити умови для спілкування між людьми. 

У сучасній практиці проектування і будівництва житла прос-

тежуються характерні принципи і прийоми екологічної архітектури, як 

в урбанізованому, так і в природному середовищі. Ці прийоми і прин-

ципи можна розділити на: 

– Принцип інтеграції природного середовища в урбанізоване 

житлове – симбіоз природи з архітектурними спорудами і новими тех-

нологіями. Характерним прикладом такого підходу може служити 

житловий комплекс «Вертикальний ліс» (Bosco Verticale) в централь-

ній частині старого міста Мілан (Італія), екологічно чистий і схвалений 

владою міста. Розроблений проєкт архітекторами Boeri Studio в 2009 р. 

– Принцип частково або максимально можливої інтеграції лю-

дини в природне середовище. 

– Візуальна екологія, яка виражається в особливому підході до 

формоутворення архітектурних об’єктів і їх зовнішньому вигляду. На 
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основі безпосередніх природних асоціацій або впливу навколишнього 

середовища на створення образу і форми будівель. Прикладом слугує 

біонічна архітектура. 

Стійка або екологічна архітектура використовує свідомий 

підхід до енергозбереження та екологічного збереження при проекту-

ванні побудованих об’єктів. Керівний принцип стійкості заснований на 

усвідомленні того, що економіка, екологія та суспільство є взаємоза-

лежними системами. 

Три основні принципи стійкої архітектури: екологічність, еко-

номічність, соціокультурна якість. 

Форма будівлі і орієнтація будівлі також є важливими кри-

теріями стійкості будівлі. Обидва ці чинники роблять суттєвий внесок 

в енергоефективність будівлі. Компактний дизайн є необхідною пере-

думовою для низького попиту на опалення. При стійкому будівництві 

увага приділяється використанню будівельних конструкцій, компо-

нентів і будівельних виробів на етапі планування. Екологічно стійкі 

будівельні матеріали, наприклад, з деревини та глини. Багато 

будівельних матеріалів з відновлюваної сировини підходять для теп-

лоізоляції. 

Для створення сучасних будівельних об’єктів за правилами 

екологічного будівництва слід дотримуватись таких основних норм і 

правил: ресурсозбереження, переважне використання поновлюваних 

джерел енергії (сонячної, вітру, грунтових вод, енергії річок і морів), 

мінімізація негативного впливу на біосферу і органічне включення 

об’єктів, що зводяться в природний ландшафт, використання екологіч-

но чистих матеріалів, виробництво і утилізація яких не завдає шкоди 

навколишньому середовищу. 

 

ДИНАМІЧНІ ФАСАДИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 

СПРИЙНЯТТЯ АРХІТЕКТУРИ 
 

Озулу К.Б. 

Науковий Керівник – Броннікова С.С., канд. архіт., ассистент 
 

Концепція динамічних фасадів не нова, але її активна розробка 

розпочалася нещодавно. Адже кінетична архітектура актуальна на наш 

час.  

В даний час набули найбільшого поширення будівлі з рухо-

мими фасадними елементами. Застосування динамічних фасадів дає 

наступні переваги:  

– поліпшення інсоляційних властивостей; – організація приро-

дної вентиляції;  
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– контроль над рівнем нагріву фасаду;  

– додатковий захист від шуму;  

– виразний архітектурно-художній образ.  

Разом з цим можна виділити і ряд труднощів, що виникають 

при монтажі та експлуатації системи динамічних фасадів:  

– складність при влаштуванні системи, забезпечувати себе 

енергією завдяки сонячному світлу і вітрового потоку; в зв’язку з цим 

в системі, як правило, потрібна додаткова енергія;  

– пристрій динамічних фасадів вимагає безлічі додаткових 

конструктивних елементів, розрахунків, автоматизованої системи фун-

кціонування, що відбивається на високу вартість; 

 – конструктивна складність призводить до проблеми якісного 

монтажу фасадів, що відбувається внаслідок нестачі кваліфікованих 

фахівців. Однак, незважаючи на труднощі при монтажі рухливі фасади 

все більше застосовуються особливо в тектоніці конструктивної схеми. 

Структурно-пластична модернізація фасаду впливає на форми 

і силует будівлі, створюючи контрастний об’єм і яскравий архітектур-

ний образ в порівнянні з навколишньою типовою забудовою, що пози-

тивно позначається на сприйнятті житлових кварталів. У процесі сана-

ції візуально змінюються пропорції будинку, метроритмічний ряд фа-

садів, структурно-пластичне сприйняття архітектури будівлі в цілому.  

Складний геометричний малюнок на стінах будівель, яким ви-

ступають засклені балкони, декоративні елементи фасаду – всі ці 

прийоми дозволяють урізноманітнити монотонність архітектури 

будівель.  

Прикладом такої будівлі може служити будинок-трансформер 

Murphy House в Эдинбурге, архітектора Ричарда Мерфи, який має 8 

способів маніпулювати вікнами: одні від'їжджають в сторону, інші 

натисканням на кнопку рухаються вгору. 

Іншим прикладом може служити Wave wall - фасад наукового 

центру LIGO у Лос-Анджелесі має екран, сформований з 122 стриж-

нів-маятників висотою 10 м, з'єднаних за допомогою магнітів, чий си-

нхронізований рух імітує перекочування хвилі. Коли вітер посилюєть-

ся, з’являється повна ілюзія брижі. Це є наочною демонстрацією спе-

цифіки центру, що займається вивченням поширення хвиль, гравітації, 

світла. 

Динамічні фасади крім видовищності економлять електроене-

ргію. Нещодавні дослідження довели, що правильне розташування 

віконних прорізів в поєднанні з роботизованою системою освітлення, 

опалення, вентиляції та кондиціонування повітря можуть істотно зни-

зити пікові навантаження на систему кондиціонування. Також цей за-
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хід дозволяє знижувати витрати енергії, що витрачаються на освітлен-

ня і вентиляцію, зберігаючи при цьому всередині приміщення комфор-

тні умови, як в плані освітленості, так і якості внутрішнього повітря. 

У 1980 році почалося будівництво Інституту арабського світу за прое-

ктом Жана Нувеля. Східний фасад Інституту покритий 240 алюмініє-

вими панелями з титановим мембранами, які звужуються і розширю-

ються залежно від інтенсивності сонячного світла. Дизайн фасаду обі-

грує форму традиційної ісламської решітки мушарабі, що захищає жи-

тловий простір від спеки. На жаль, занадто складна система незабаром 

перестала використовуватися. Тепер це тільки естетика. 

Вежі Ель-Бахр від Aedas Architects Абу-Дабі має екран, що 

складається з 2098 елементів зі скловолокна, схожих на парасольки 

орігамі і мушарабі. Зі сходом сонця вони закриваються на східній сто-

роні будівлі і відкриваються на західній. З останнім променем сонця 

ситуація змінюється з точністю до навпаки. 25-поверхові будівлі Ель 

Бахр мають найбільший в світі комп'ютеризований адаптивний фасад. 

Цей прогресивний напрям в архітектурі, обумовлений розвит-

ком сучасних інноваційних технологій, дозволяє досягнути найвищого 

рівня комфорту проживання, забезпечити збереження потенціалу енер-

горесурсів та отримати виразну динамічну архітектуру - це все слугує 

мотивом передивитися конструкцію будівель та активно використову-

вати кінетичні фасади при проектуванні.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТАУНХАУСІВ 
 

Жданюк О.О. 

Науковий керівник – Солнцев А.Г., ст. викладач 
 

Таунхаус – від англійського town house, в перекладі «міська 

квартира, будинок», запозичені з англійської містобудівної традиції і 

являють собою дво- або триповерхові особняки, розбиті на блоки, з 

окремим входом для кожного. Кілька будинків об’єднує, як мінімум, 

одна стіна. Як максимум – дві і три, в залежності від того, яким чином 

розташовані блоки. 

Традиційно таунхауси збудовані в ланцюжок за 6-12 об’єктів, 

в лінію, драбинкою або буквою «П». Обрис таунхаусів залежить від 

розмірів і конфігурації загального комплексу забудови ділянки. 

Останнім часом набули поширення таунхауси у формі каре, які утво-

рюють захищений двір. 

Іноді таунхаус називають компромісним варіантом між бага-

токвартирним будинком та котеджем. Житло формату таунхаус теж 

придумали англійці. У XIX ст. такі будинки будували тільки у Вели-
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кобританії, але вже сьогодні таунхауси широко поширені по всій Єв-

ропі. Вони вважаються респектабельним і економічним заміським жи-

тлом середнього класу. Поняття «таунхаус» для України досить нове.  

В Україні перші таунхауси з’явилися в кінці 90-х. 

Сьогодні таунхауси поширені в багатьох країнах і являють собою щось 

середнє між багатоквартирним будинком та котеджем. При цьому, 

особливістю сучасних таунхаусів, є їх місцерозташування: здебільшо-

го це 30-кілометрова зона передмістя великих мегаполісів, що дозво-

ляє мешканцям таунхаусів працювати в місті, але жити в безпосеред-

ній близькості з природою. Зазвичай, таунхауси орієнтовані на пред-

ставників основного середнього класу, які хотіли б поліпшити свої 

житлові умови і жити в екологічно чистому середовищі, але не готові 

дозволити собі окремий котедж 

Традиційне планування таунхауса засновано на поверховий 

поділ загальної та особистої зон. Широке поширення отримав прийом, 

при якому підсобні приміщення таунхауса виносяться на вуличний 

фасад, а основні житлові – на дворовій, і з них організовується другий 

вихід на ділянку. Якщо площа поверху дозволяє, на першому поверсі 

таунхауса розміщуються гараж, вітальня, їдальня, кухня і підсобні 

приміщення. 

В деяких випадках, може бути, що гараж витісняє загальну зо-

ну на другий поверх. У цьому випадку на першому поверсі таунхауса 

розміщується більш розвинутий господарський блок або додаткова 

зона відпочинку (наприклад, блок приміщень сауни), а в окремих ви-

падках – робочі приміщення (офіс, майстерня, кабінет). Спальні в та-

унхаусах, як правило, облаштовують на останньому, часто мансардно-

му поверсі. 

Зазвичай таунхауси утворюють селище, яке оснащено 

під’їзними шляхами, комунікаціями (газ, водопостачання, каналізація), 

сервісними службами та професійною охороною. Це найбільш зручний 

варіант для тих, хто хоче працювати в місті, а жити на природі. 

Статус таунхауса – квартира. При цьому повна ізольованість і 

незалежність від сусідів, наявність окремого входу та прибудинкової 

території наближають таунхаус до поняття приватного особняка. Крім 

того, ціни за квадратний метр в таунхаусах помітно нижче, ніж на ква-

ртири, але з-за великої площі загальна вартість таунхауса порівнянна з 

цінами на житло бізнес-класу. 

Найчастіше на першому поверсі таунхауса розташований га-

раж (рідше місце для паркування автомобіля), підсобні приміщення 

(котельня, гардероби) велика вітальня з каміном, кухня-їдальня, гос-

тьовий санвузол. На другому поверсі таунхауса – спальні (господарсь-
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ка, дитяча кімната, гостьова), господарський санвузол, балкони. При 

цьому, до кожної квартири, розташованої в будинку прилягає власна 

земельна ділянка в середньому 0,3-0,5 соток, на якій можна розташу-

вати барбекю, дитячий майданчик, спортивний майданчик, додаткове 

місце для паркування авто тощо.  

Важливо також те, що таунхауси, забезпечені всіма необхід-

ними комунікаціями. Для кожного будинку передбачається: каналіза-

ція (міська, або з відведенням стоків у вигрібну яму або прибудинкову 

біологічну очисну станцію), водопровід (найчастіше свердловини з 

артезіанською водою), електрика (загальна підстанція з виділенням, в 

середньому, 5 КВт енергії на сім’ю), газопостачання (з газової мережі) 

та ін. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІ І 

АРХІТЕКТУРІ 
 

Співак А.В. 

Науковий керівник – Солнцев А.Г., ст. викладач 
 

3D друк – одна з найбільш обговорюваних технологій останніх 

років. Деякі розглядають його як початок четвертої промислової рево-

люції, інші більше схильні бачити недоліки. Так наскільки реальний 

друк будинків на 3D-принтері?  
Перші 3D-принтери здавалися дивом. Зараз їх використовують 

повсюдно: в медицині, в промисловості, в будівництві. У 3D-принтері 

об’єкти друкуються пошарово, у чомусь повторюючи ідею струмного 

друку на папері. Тільки процес повторюється багато разів, а замість 

чорнила беруть більш твердий матеріал. При невеликому зсуві між 

шарами з’являється обсяг, або, як нині прийнято говорити, 3D-ефект. 

Матеріали в 3D- друці  використовуються різні, від синтетичних смол і 

пластика (найчастіше) до сталі і бетону. Завдяки вдосконаленій техно-

логії 3D-друку і застосування особливої марки цементу з’явилася мо-

жливість створювати як дрібні об’єкти, так і великі. 

Будівля, створена за допомогою 3D-принтера, може бути будь-якою.  

Це може бути і типовий проєкт, і оригінальний. Звичайно, са-

ме при зведенні складних і незвичайних будинків технологія 3D-друку 

особливо ефективна. Принтер здатний втілити в реальність найхимер-

ніші дизайнерські ідеї 

Компанія WASP (Італія) розробила і випробувала найбільший, на да-

ний період, будівельний принтер. Агрегат – металева конструкція за-

ввишки 12 м, шириною 6 м, в центральній частині якої встановлено 

«друкуючий» екструдер – пристрій, який змішує і завдає пластичну 
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масу, шар за шаром зводячи каркас будівлі. У недавньому минулому за 

допомогою унікального принтера вдалося «надрукувати» невелике 

приміщення, яке використовується як укриття. В даний час розробни-

ки найбільшого 3D принтера планують його застосовувати лише при 

будівництві найпростіших будівель, таких, наприклад, як будинки для 

мігрантів або людей, які постраждали від стихійного лиха. 

В ОАЕ (Дубай) за допомогою 3D принтера завершено будів-

ництво офісної будівлі, де не тільки каркас, а й оздоблення інтер’єру 

виконано із застосуванням 3D технологій. Період будівництва склав 17 

днів, а вартість становить $ 140 тисяч. У новій будівлі розміститься 

компанія, яка його «надрукувала», що, на думку адміністрації, буде 

одним із символів майбутнього Дубай. 

Компанія WinSun (Китай) офіційно заявила про наймасштаб-

ніший на сьогоднішній день проєкт житлового будівництва з викорис-

танням 3D технологій. В компанії запевняють, що китайські будівельні 

принтери протягом п’яти років «надрукують» півтора мільйона житло-

вих будинків в Саудівській Аравії. 

Багато фахівців досліджують нові горизонти, вивчаючи мож-

ливості застосування тривимірних будівельних принтерів в контексті 

концепції Smart House – Розумний будинок. Цю концепцію слід розг-

лядати як комплексну програму, що пов’язує всі складові сучасного 

будинку, його системи і елементи, включаючи технологічні, економіч-

ні, екологічні, функціональні і людські фактори. 

Також відзначимо, що ефективне застосування будівельних 

принтерів в даний час обмежено.  
Перевагою будівництва методом 3D друку можна назвати: 

• Значне зменшення собівартості продукції. 

• Скорочення часу, необхідного на зведення об’єкта. 

• Мінімізація ризику виробничих травм. 

• Висока точність конструкцій. 

• Можливість створювати оригінальні бетонні констру-

кції без опалубки. 

Недоліками є неможливість впровадження 3D технологій в 

комплексний процес будівництва, реконструкції й ремонту та ще висо-

ка вартість сучасних моделей тривимірних будівельних принтерів. 
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ГЕОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХОНЬ, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ВАНТОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ  
 

Кальницька І.В. 

Науковий керівник – Любченко М.А., канд. техн. наук, доцент 
 

Як відомо, вантові конструкції в будівництві та архітектурі 

формують різні види геометричних поверхонь, такі як: пірамідальні та 

призматичні; циліндричні та конічні; лінійчаті поверхні з площиною 

паралелізма. Їх будова заснована на використанні в якості основних 

несучих елементів дротяних тросів, які мають високу міцність, 

гнучкість і довговічність. Отже, актуальність роботи полягає в 

висвітленні особливостей формоутворення поверхонь, що 

застосовуються в вантових конструкціях сучасних архітектурних 

споруд. 

Згідно мети нашої роботи, ми розглянули формоутворення та 

геометричні властивості поверхонь, які використовуються для 

створення конструктивних систем споруд за допомогою вант. При 

цьому, проведені дослідження геометричних форм поверхонь були 

націлені на визначення як поверхонь, що формує сама система вант, 

так і складних поверхонь покрівель, які тримаються за допомогою 

вантових конструкцій. 

Дослідження довели, що конструкції вантових систем можуть 

формувати як прості поверхні, наприклад: площини, грані поверхні, 

так і складні, наприклад: циліндричні та конічні; лінійчаті поверхні з 

площиною паралелізма (циліндроїди, коноїди та косі площини), а 

також, складені поверхні або складні поверхні нерегулярного виду. 

Отже, формоутворення таких поверхонь та їх геометричні властивості 

мають одну спільну рису, яка полягає у використанні в якості твірної 

пряму лінію – вант, як елемент конструкції.    

За результатами досліджень було виявлено послідовність 

геометричних операцій, за допомогою яких можуть бути утворені 

поверхні та встановлено загальні геометричні властивості різних видів 

поверхонь, що використовуються в вантових конструкціях. Також, 

встановлено, що найчастіше покриття споруд в вантових структурах 

набувають виду лінійчатих поверхонь, тому що вони дозволяють 

утворювати різноманітні прості та складні геометричні архітектурні 

форми.  

 

 

 

 



 267 

ПОБУДОВА ЗОБРАЖЕНЬ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ НА ОДНІЙ 

ПЛОЩИНІ ПРОЕКЦІЙ  
 

Демідова Ю.І. 

Науковий керівник – Любченко М.А., канд. техн. наук, доцент 
 

Зображення геометричних моделей на три площини проекцій 

методом ортогонального проекціювання використовуються в 

інженерній та архітектурній практиці при створенні креслень та 

вирішенні різних задач проектування. Але для отримання зображень 

просторових форм лише на одній площині використовуються інші 

прийоми, які дозволяють отримати більш наочні зображення.  

Мета даної роботи полягає в визначенні різних методів 

побудови зображень просторових форм на одній площині проекцій. 

Проведений аналіз літературних джерел показав, що до таких методів 

можна віднести наступні: метод аксонометричних проекцій; спосіб 

зображення фігур, заснований на застосуванні центрального 

проекціювання – перспектива; метод числових позначок. 

Проведені дослідження показали, що аксонометричні проекції 

в основному застосовують для пояснення креслень машин, механізмів 

та їх деталей, на основі аксонометричних проекцій виконують технічні 

рисунки для зображення зовнішнього вигляду різних предметів. 

Другий спосіб – перспектива – є одним з вагомих засобів у 

сфері дизайну. Перспектива дозволяє чітко представити, як 

запроектований об’єкт буде виглядати в дійсності. Перспективне 

зображення дозволяє виконавцю уточнювати і перевіряти проект або 

композицію зображення, вносити в них необхідні корективи та 

виправлення для подальшого повного сприйняття просторових форм 

проектованих об’єктів. 

Для об’єктів, зображення яких на двох площинах проекцій 

виходять мало наочними, а точність графічних побудов недостатня для 

вирішення завдань, доцільно застосування методу проекцій з 

числовими позначками. Він використовується коли розміри 

зображуваного об’єкта у вертикальному напрямку малі в порівнянні з 

розмірами в горизонтальному напрямку. Наприклад, при зображені 

рельєфу місцевості, перетинів укосів та проектуванні земельних 

споруд. 

Отже, розглянувши основні методи отримання зображень 

просторових форм лише на одній площині, можемо заключити, що 

застосування того чи іншого методу залежить від проектованого 

об’єкту, необхідного ступеня наочності зображення та рівня точності 

графічних побудов. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
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АРХІТЕКТУРА ТА ГЕОМЕТРИЧНІ ПРОПОРЦІЇ БАЗИЛІКИ 

САНТА МАРІЯ НОВЕЛЛА 
 

Ахмед А.А. 

Науковий керівник – Любченко М.А., канд. техн. наук, доцент 
 

Пам’ятки архітектури, як і раніше залишаються важливою 

частиною історично-культурної спадщини у всьому світі. Споруди 

архітектурних пам’яток, повністю або частково збережені в 

автентичному вигляді, що характеризується відмінністю національної 

культури, епохи, певних стилів, традицій, будівельних технологій, слід 

зберігати для наступних поколінь. Отже, дослідження архітектурної 

спадщини завжди є актуальним питанням.  

В архітектурному відношенні характер і унікальний 

історичний аспект міста Флоренції характеризує одна з 

найважливіших споруд Тоскани – базиліка Санта Марія Новелла.  

Метою проведених досліджень є аналіз архітектурного стилю 

та геометричних пропорцій фасаду церкви Санта Марія Новелла. В 

роботі використовували теоретичні та аналітичні методи досліджень.  

Аналіз літературних джерел показав, що церква була 

побудована між 1279 та 1357 роками домініканськими монахами біля 

середньовічних стін Флоренції. Вважається, що нижню частину 

мармурового фасаду виконано домініканським архітектором Фра 

Джакопо Таленті, тоді як верхня частина була завершена лише у 1470 

році Леоном Баттістом Альберті. Таким чином, базиліка є не тільки 

найстарішою у Флоренції, але це і єдина споруда з оригінальним 

фасадом, який зберігся до наших часів.  

Дослідження пропорцій будови фасаду з геометричної точки зору 

можна розглядати як складову трьох квадратів, два з яких формують 

нижню частину фасаду церкви, а третій – верхню середню (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Геометричні пропорції фасаду Санта Марія Новелла 
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Проведене дослідження дозволяє зробити такий висновок. 

Спочатку фасад церкви було виконано в готичному стилі, потім у 1470 

році верхня частина фасаду з білого та темно-зеленого мармуру 

зазнала перебудови, пізніше було виконано реконструкцію бічних 

вівтарів, що призвело до укорочення готичних вікон та створено 

чудовий портал, і всю верхню частину церкви, з її чіткою ритмікою 

квадратів, інкрустовано білим та чорним мармуром. Композиція 

квадратів обмежена з трьох сторін геральдичними символами. Отже, 

будівля поєднує в собі елементи готичної та ранньої ренесансної 

архітектури, а мармуровий фасад церкви Санта Марія Новелла 

вважається однією з найважливіших робіт флорентійського 

Відродження. 

 

МЕДІАФАСАДИ ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ РІШЕННЯ 

АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ 
 

Романенко А.О. 

Науковий Керівник – Броннікова С.С., канд. архіт., асистент 
 

Сучасна людина живе в інформаційному середовищі, кожен 

день стикається з необхідністю отримувати, обробляти і передавати 

інформацію і тому реальність вимагає застосовувати сучасні засоби 

комунікації. На зміну традиційним архітектурним і скульптурним еле-

ментам прийшли рекламно-інформаційні засоби поліграфії, елек-

троніки і світлотехніки. 

Міське середовище включає простори, які мають різноманітні 

якісні характеристики здатні створити різноманітні силуети і панорами 

вечірнього мегаполісу. Вдале архітектурно-художнє освітлення вияв-

ляє архітектурні ансамблі і комплекси, а також архітектурні та при-

родні домінанти, дозволяючи розставити світлові акценти, додатково 

підкреслити значення історичних, культурних, релігійних об’єктів 

міста за допомогою прийомів створення медіаархітектури.  

Медіаархітектура являє собою динамічну модуляцію світлоко-

льорових композицій на вертикальних і горизонтальних поверхнях 

будівель і в структурі інтер’єрних просторів. Медіа-архітектура – це 

архітектурні об’єкти, які включають інструменти інтерактивного 

спілкування, які взаємодіють з навколишнім середовищем за допомо-

гою мультимедійних систем і екранних технологій. 

Найбільш поширеним видом світлової архітектури сьогодні є медіафа-

сади, що створюють динамічні ефекти на статичних і монументальних 

формах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Медіафасади – це органічно вбудований в архітектурний ви-

гляд будівлі дисплей довільного розміру і форми (з можливістю транс-

ляції мультимедійних файлів - текстових повідомлень, графіки, 

анімації та відео) на його поверхні, який встановлюється на зовнішній 

або внутрішній (для прозорих фасадів) частинах будівлі. 

Медіафасади використовуються по всьому світу як: 

-засіб зовнішньої електронної реклами 

-засіб дизайнерського освітлення будівель і приміщень 

-засіб для забезпечення унікальності архітектурного об'єкту 

-засіб для прикраси і різноманітності вигляду міста 

-засіб взаємодії з різними містами, пунктами, будівлями і т.д . 

Перший повноцінний мультимедійний фасад з`явився в 1996 

році на будівлі Nasdaq на Таймс-Сквер у Нью-Йорку. На сьогодняшній 

день подібні явища набирають популярність по всьому світу, прикла-

дом може слугувати веже «УНІКА» у Відні, вежа Гінза Шанель у 

Токіо, «Вежа Вітрів» у Камогава та інші. 

Коли центр міста і настрій городян псує міцна, але негарна 

будівля, яку не можна знести, вдаються до його реставрації. Най-

простішим рішенням може стати монтаж світлодіодного медіафасаду, 

на який будуть виводитися барвисті відеоролики. Яскравим прикладом 

служить знаменита будівля автовокзалу Port Authority Bus Terminal на 

Манхеттені, яку до реставрації називали найбільш потворною в Нью-

Йорку. 

Для створення виразного художнього архітектурного вигляду 

будівлі при розробці його медіа-архітектури необхідно враховувати: 

тип і призначення об’єкту, що освітлюється; розташування і роль 

об’єкта в міському ансамблі; композиційні особливості об’єкта – роз-

міри, структуру, архітектурний стиль, характер пластики, а також фак-

туру і колір облицювальних і будівельних матеріалів. 

В деякі будівлі медіафасади закладаються вже на стадії проек-

тування. Таким проектом стали «Вогняні Вежі» в Баку, столиці Азер-

байджану. Три хмарочоса в центрі міста, побудовані у вигляді вели-

чезних язиків полум'я, повністю покриті світлодіодами. 

Медіафасади - це приклад архітектури нового покоління, такої, що 

буде слугувати для інформування реклами, естетичного задоволення, 

гармонізації візуального сприйняття архітектурних об’єктів та ко-

мунікації суспільства. 
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СТИЛЬ МОДЕРН В АРХІТЕКТУРІ ХАРКОВА НА ПРИКЛАДАХ 

БУДИНКІВ ОЛЕКСАНДРА РЖЕПІШЕВСЬКОГО 
 

Маруа Юссеф 

Науковий керівник – Радченко А.О., ст. викладач 
 

Іноземним студентам-архітекторам, які приїжджають вчитися 

до Харкова, для майбутнього навчання та праці дуже важливо й цікаво 

знайомство з архітектурою міста. Архітектура це частина традицій 

суспільства, тому дослідження архітектурних стилів країни різних 

епох є актуальним завданням студента архітектурного напрямку. 

Метою даної роботи стало вивчення одного із самих найкоро-

тших за часом стилів, стилю модерн. Незважаючи на свою короткоча-

сність, це один з найцікавіших і неповторних стилів в архітектурі. 

Методикою дослідження стало безпосереднє знайомство с 

пам’ятками архітектури цього періоду, які залишив після себе відомий 

архітектор Олександр Ржепішевський. 

Стиль модерн має умовні хронологічні межі: кінець 1880-х – 

1914 рік, початок Першої світової війни. У період модерну відбувалося 

переосмислення старих художніх форм і прийомів, зближення і злиття 

різних видів і жанрів мистецтва. 

Модерн відмовляється від традиційних класичних архітектурних 

принципів – симетрії, ордера та античного декору фасадів – на користь 

природних плавних текучих форм. Крива лінія – головна риса в декорі 

фасадів та інтер’єру. 

Кожна споруда епохи модерн має індивідуальний архітектур-

ний вигляд, кожна по-своєму унікальна. Зникає розподіл будівлі на 

конструктивні й декоративні елементи. Фасади перетворюються на 

живі організми з рослинними орнаментами та фантастичними твари-

нами. Вони є результатом вільного польоту фантазії художника. Архі-

тектура та образотворче мистецтво зближуються, впливають і допов-

нюють один одного. 

Будівельні матеріали модерну – залізобетон, сталь, скло, кера-

міка, бронза, мідь, цегла. Основні кольори – пастельні приглушені від-

тінки: тютюнові, зів’ялої троянди, перлинно-сірі, пильно-бузкові. В 

оформленні будівлі часто використовується дерево і ковані зігнуті 

елементи для дверей, сходів, решіток балконів і огорожі будівлі. 

Стилю притаманний принцип єдності цілого. У модерні будинок прое-

ктується «зсередини назовні», тобто від внутрішніх приміщень до зов-

нішнього вигляду будівлі. Відроджується традиція, коли архітектор 

проектував будівлю від фасаду і до дрібних деталей. Все – від решітки 

огорожі до віконних рам, дверних ручок, перил, меблів, посуду, тка-
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нин, світильників та інших складових елементів – вирішено в одному 

ключі. 

У 1910-му році із Санкт-Петербурга до Харкова прибув архі-

тектор Олександр Ржепішевський. Це стало справжньою видатною 

подією для Харкова. Зодчий подарував місту 27 приголомшливих бу-

динків, більшість з яких стали пам’ятками архітектури. 

Першим і найвідомішим проектом архітектора в місті став Ку-

пецький банк з готелем «Асторія», відомий як будинок «Мелодія». 

На вулиці Різдвяній за проектом Олександра Ржепішевського звели 

будівлю мануфактури Міндовского, російського текстильного фабри-

канта. Великі вікна виділяють будову навіть зараз. 

На вулиці Римарській компанійський будинок Ржепішевський 

спроектував у вигляді літери П, прикрасивши фасад скульптурами. 

Квартири в цьому будинку будували за індивідуальним замовленням, 

власники могли заздалегідь обговорити з архітектором планування й 

деталі свого житла. 

Однією з найцікавіших будівель Харкова епохи модерну є 

прибутковий будинок «Товариства Гельферіх-Саде». Його засновник, 

німець за походженням Максімілан Гельферіх-Саде, займався вироб-

ництвом і продажем сільгоспмашин та увійшов в історію міста як ві-

домий меценат. 

Двоповерхова будівля лікарні з напівпідвалом за проектом 

Ржепішевського звели на місці колишньої лікарні. Її обладнали сучас-

ною для свого часу медичною технікою, створили великі світлі палати, 

простору приймальню, відкрили аптеку. Споруда відрізнялася витон-

ченим зовнішнім виглядом, яким привертає увагу й сьогодні. 

Особняк, який Олександр Ржепішевський спроектував для те-

атрального діяча і режисера Миколи Синельникова, нагадує готичний 

будинок середньовічної Європи. 

Ржепішевський запам’ятався як організатор будівництва бу-

динків, де мешканці були власниками, а не орендарями апартаментів. 

Одне з перших таких будівель за проектом архітектора звели в 1912-му 

році. У 4- і 6-кімнатних квартирах з прийомними та кабінетами осели-

лися лікарі, юристи, підприємці та сім’я самого зодчого. Вестибюль і 

сходову клітку прикрашали настінні розписи та декоративні фонтани, 

залишки яких збереглися до наших днів. 

У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що 

для найкращого знайомства з архітектурою міста навчання можна по-

чати із знайомства зі стилем модерн та творчістю відомого зодчого 

Олександра Ржепішевського на прикладі деяких його унікальних буді-

вель, які і зараз вражають своїм неповторним виглядом. 
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ  СОБОРА СВЯТОГО 

ПАВЛА В ЛОНДОНІ 
 

Свиридова А.В. 

Науковий Керівник – Броннікова С.С., канд. архіт., асистент 
  

Собор Святого Павла (St paul's Cathedral) в Лондоні є найбі-

льшим в Європі англіканським храмом, а також резиденцією єпископа. 

Прекрасний собор є чи не головним прикладом англійського бароко в 

архітектурі. 

У становленні собору св. Павла в Лондоні визначну роль віді-

грала творчість великого англійського архітектора Ініго Джонса, пос-

лідовника італійського архітектора XVI ст. Андреа Палладіо. У спору-

дах Ініго Джонса повністю зникають риси готики, що довго зберігали-

ся в англійській архітектурі, навіть у добу Відродження. Послідовники 

Ініго Джонса розвивали цей стиль, він імпонував англійській буржуа-

зії. Англійський класицизм досяг свого розвитку в кінці XVII — на 

початку XVIII ст. в творчості архітектора Крістофера Рена.  

Оксфордський професор математики, творець нового стилю – 

ренівського класицизму,– сер Крістофер Рен, взявся реконструювати 

центр Лондона після пожежі. Головним його архітектурним творінням 

став Собор святого Павла, який задуман був відповідно до образу й 

подоби базиліки святого Петра в Римі. 35 років знадобилося для його 

будівництва. Ця споруда не повинна була поступатися ні за розмірами, 

ні за багатством оформлення перед собором святого Петра в Римі, 

адже будівля – вже п'ятий за рахунком собор, споруджений на одному 

і тому ж місці.  

Колосальна споруда, що піднімається навіть над сучасними 

висотними будівлями Лондона, має значні розміри: довжину 175,5 м, 

ширину - 90 м, висоту купола - 111 м. Але не тільки це надає Собору 

величного вигляду. Крім головного нефа собор має два бічних трансе-

пта - південний і північний. Фасади їх представляють собою напівкру-

глі античні портики. Східний фасад храму є напівкруглою двоповерхо-

вою апсидою з трьома арковими вікнами. Але найбільш ефектним є 

центральний фасад собору, що складається з двох ярусів. Нижній пор-

тик підтримується шістьма парами коринфських колон, а верхній – 

чотирма парами. Портик увінчаний трикутним фронтоном з барельє-

фом, що зображає біблійну сцену «Звернення Павла». Над портиком 

встановлені величезні статуї апостолів і чотирьох євангелістів.  

В цілому, вигляд Собору Св. Павла відрізняється дивовижною 

гармонією всіх його архітектурних елементів, продуманістю ліній, 

пропорцій. Його купол відносять до бездоганно виконаних купольних 
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конструкцій, що існують в Європі. А весь собор в цілому - до шедеврів 

не тільки англійського, але й світового мистецтва. 

Але не тільки в цьому причина того, що Собор Св. Павла став 

однією з найвідоміших і впізнаваних пам'яток столиці Великобританії. 

Це стає зрозумілим при ближчому розгляді собору не тільки зовні, а і 

зсередини. Інтер'єр собору оформлен досить стримано, у повній відпо-

відності з традиціями англіканської церкви.  

Особливу увагу варто приділити мозаїці, виконаної сером Ві-

льямом Блейком Річмондом у 1898-1901 роки, але у відповідності з 

баченням собору його творцем — сером Крістофером Реном. У своїх 

задумах він розглядав ідею мозаїчного оформлення будівлі і навіть 

розмовляв з італійськими майстрами-мозаїстами. Рен хотів об'єднати 

ранньо-християнський стиль з візантійським, пан-європейський рене-

санс до бароко, створивши Вселенський центр Божественного культу.  

Однак членам комісії англіканської церкви декор видався над-

міру-розкішним. Довго шедевр Рена виглядав холодним мавзолеєм. 

Мозаїками почали прикрашати собор при правлінні королеви Вікторії, 

яка побажала пом'якшити суворість Кафедрального собору Лондона. 

Не менш значущим в оформленні інтер'єрів собору є розпис купола в 

техніці гризайль, яку виконав англійський живописець Торнхілл 

Джеймс. За це він був першим з англійських художників присвячений 

в лицарі, удостоївся дворянського титулу і звання історичного живо-

писця при Георге I.  

Дуже цінними з художньої точки зору елементами є ажурні 

ковані решітки та інші декоративні елементи з металу, створені Жаном 

Тіжу. Прикрашені різьбленням дерев'яні лави в хорі, виконані рукою 

відомого англійського майстра по дереву Грінлінга Гіббонса. Спеціа-

льно виготовлений для цього собору в 1694 році орган, який і сьогодні 

вважається одним з найкращих в Англії. 

Традиційно крипта собору є місцем останнього спочинку бага-

тьох видатних громадян країни, у тому числі і самого творця цієї гран-

діозної споруди, а надгробним пам'ятником автору служить його голо-

вний твір - Собор Святого Павла. 

У поєднанні різних стилей фантазія архітектора дійшла до до-

сконалості, при якому нічого не можна змінити не втративши ціліснос-

ті, що визначає його виняткову художність. 
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СЕМАНТИКА ПРОСТИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР В 

АРХІТЕКТУРІ 
 

Мусієнко Д.Ю. 

Науковий Керівник - Броннікова С.С., канд. архіт., ассистент 
 

Спектр взаємозв'язків різних видів мистецтва, в тому числі ар-

хітектури, з соціальним середовищем проявляється в людській культу-

рі, починаючи з її неолітичного розквіту, в масштабах майже всієї зем-

ної кулі. До сих пір енергетичний, емоційний, ідейний і художній по-

тенціал стародавніх творів мистецтва має властивість революціонізу-

вати нашу цивілізацію. 

Архітектура як частина суспільного середовища будь-якого 

часового періоду, має свою семантику. Семантика є однією з складо-

вих архітектурної семіотики і відповідає за смислову сторону архітек-

тури. Семантика архітектури передає основні смислові структури сус-

пільної свідомості. Семантика архітектури - це знакові психічні освіти, 

втілені в конкретних формах, завдяки яким здійснюється впізнання, 

ідентифікація, розрізнення, орієнтація життєво важливих смислів люд-

ської діяльності. 

Геометрія є основою архітектури та бере активну участь у фо-

рмуванні її мови. Прості геометричні фігури (архетипи) спочатку не-

сли смислове навантаження. Древня людина за допомогою знаків ви-

словлював своє уявлення про навколишній світ. У таких композиціях 

часто зустрічаються зображення геометричних фігур символів: кола-

сонця, квадрата-землі, трикутників-гір (або лісу); спіралі, що виражає 

ідеї нескінченності буття, постійного розвитку або вічного руху. 

Кожна культова система створювала власні парадигми, що ви-

значають семантику геометричних фігур. Також варто відзначити, що 

кожна культура інтерпретувала той чи інший знак (фігуру) по своєму. 

Розглянемо значення основних фігур. 

Коло завжди був універсальним символом. Він не має початку і кінця. 

Тому в багатьох традиціях коло уособлювало Космос, всесвітній прос-

тір. Його основна функція – символічно зображати небесні тіла. У хри-

стиянському культі коло був пов'язаний з уявленнями про світ і не-

скінченність. 

Квадрат зустрічається в орнаментальних композиціях більшо-

сті древніх культур. Квадрат символізував собою основи світобудови, 

чотири сторони світу. Також квадрат був пов'язаний з землею, родючі-

стю. Наприклад, у греко-римській традиції він був символом Афродіти 

(жіночої родючої сили) 



 276 

Трикутник пов'язували з магічним числом три. Рівносторонній 

трикутник з вершиною, спрямованою вгору, в християнстві й іудаїзмі 

символізував вище божество. Трикутник, спрямований вершиною вниз 

часто пов'язували з жіночим початком. 

Окремо можна згадати ордерні системи. Маючи у своїй основі «при-

родні» прототипи, поступово вони набували все більш строгі і лаконі-

чні геометричні форми. У стародавніх греків колона являла собою 

людське тіло. На це вказують не тільки фігури каріатид і атлантів, але і 

назви окремих елементів ордера.  

До простих форм зодчі зверталися неодноразово. В якійсь мірі 

це було пов'язано і з утилітарною функцією архітектури. Тим не менш, 

вони продовжували зберігати за собою традицію несення смислового 

навантаження. 

В сучасний час слід зазначити дві тенденції у використанні ге-

ометричних фігур при проектуванні архітектурних об'єктів. Перший 

напрямок продовжує розвивати тенденцію високотехнологічності і 

прагматичності. Це знаходить своє вираження в раціональному струк-

туруванні фасадних площин, що дозволяє уніфікувати їх виробництво. 

Другий напрямок також враховує і використовує по максиму-

му останні досягнення науки і техніки. Але при цьому для створення 

візуальних образів за основу береться жива природа (напрямок біотек). 

Ця тенденція також не нова. Вона лише отримала свій подальший роз-

виток. Відбувається ускладнення геометрії як окремих елементів, так і 

всієї споруди в цілому. З'являються нові види геометричних фігур, так 

званих фракталів. Фрактальна геометрія дозволяє створити візуальну 

видимість безперервного розвитку і зміни, що сприятливо для людсь-

кого сприйняття. 

Новизна в архітектурній формі ускладнює сприйняття, вона як 

би дозволяє людині включитися в процес творчості. Спадкоємність 

навпаки покликана полегшити сприйняття. Вона наближає архітектур-

ний образ до людини, співвідносить з його психологічними потребами. 

Саме тут відбувається інтуїтивне прочитання коду, засноване на куль-

турних традиціях. 

Використання семантики геометричних фігур як певного ін-

струменту спадкоємності для включення впізнаваних елементів в нові 

образи дозволяє розширити межі архітектурної творчості. Таким чи-

ном, стає можливим створення повноцінних контекстуальних форм з 

орієнтацією на майбутнє, при цьому не втрачаючи зв'язку з минулим. 
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ЕСТЕТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАНДШАФТНО-

ЕКОЛОГІЧНОГО КАРКАСУ СУСПІЛЬНОГО МІСТА З 

ВИКОРИСТАННЯМ МАЛИХ ФОРМ 
 

Вєкшин Д.Є. 

Науковий керівник – Усачова О.Ю., канд. архіт., доцент 
 

В архітектурній науці  під пластикою розуміють  рельєфність 

форми в широкому діапазоні від фактури рельєфності, що не виходить 

за рамки поверхні матеріалу, в тому числі декор,малі архітектурні фо-

рми, скульптурні ліплення,до просторового розчленування цієї форми, 

поєднаної з іі внутрішньою структурою. Декор ,малі архітектурні фор-

ми є органічною частиною ландшафтно-екологічного каркасу суспіль-

ного міста, підкоряючись логіці архітектурного формоутворення 

Для удосконалення  благоустрою ландшафтно-екологічного 

каркасу міста,селищ,заміських рекреаційних комплексів використову-

ють малі архітектурні форми (МАФ), до яких відносяться: художньо 

оброблений рельєф (геопластика),водні пристрої,деревинно-

чагарникові й квіткові композиції, устаткування для місць відпочин-

ку,дитячих ігрових та спортивних майданчиків. інформаційне устатку-

вання, пленерна скульптура, елементи святкового оформлення населе-

них місць й ін.  МАФ може бути виконані з різних матеріалів-дерева, 

металу, каменю, цегли, пластику та ін.  Практично всі малі архітектур-

ні форми мають функціональне призначення, а також відіграють важ-

ливу роль у естетичному, декоративному оформленні ландшафтного 

каркасу міста.  

З розвитком будівельної технології, ростом населення великих 

міст, соціальних і технічних досягнень малі архітектурні форми здобу-

вають складний спеціалізований характер. У той же час новаторство в 

проектуванні стало засобом  ствердження унікальності  й неповторно-

сті, заснованому на високорозвиненому ринку й постійно обновлюва-

ній моді. Тепер велике значення набуває якість МАФ, стиль та прин-

ципи їх проектування. Проте рівень досліджень в цьому напряму не 

можна вважати достатньо вивченим. 

До сучасних малих форм при виробництві й покупці висува-

ються наступні вимоги: економічність, естетичність, безпека, функціо-

нальність, технологічність й універсальність. 

Основними принципами при проектуванні МАФ  э: принцип 

комплексності, що передбачає проектування не окремих МАФ а їхніх 

комплексів, що включають функціонально й композиційно взаємоза-

лежні елементи предметно-просторового середовища; принцип масш-

табності й домірності, що передбачає гармонійне сполучення частин і 
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цілого, співвіднесення масштабу проектування МАФ з масштабом лю-

дини й навколишнього простору; принцип стильової єдності, що пе-

редбачає проектування комплексів МАФ у єдиному стилі, з урахуван-

ням стильових особливостей навколишньої забудови й ландшафту; 

принцип наступності, що передбачає облік культурних традицій; 

принцип ефективності, що передбачає раціональне використання ма-

теріалів і конструкцій, облік ергономічних вимог; принцип сполучення 

користі й краси, що передбачає проектування МАФ, які одночасно  

виконують утилітарні й декоративні функції. 

Однак для архітектора й художника в ландшафтному  дизайні 

насамперед важлива естетична  система, розуміння якої дозволяють 

побачити в ландшафті його просторову структуру, скульптурність ре-

льєфу й зелених насаджень, їхні кольори й текстуру й установити гар-

монійні зв’язки між відзначеними властивостями природнього середо-

вища й спорудженнями. Потужним способом відділення якої-небудь 

ділянки місцевості, що дозволяє організувати простір зони відпочинку, 

виділити головні моменти, пожвавити ландшафт і внести в нього кра-

су,э використання пергол, трельяжів, а також декоративних стінок. 

У подальшому необхідно удосконалювати номенклатуру 

МАФ, зважаючи на  їх  функції, конструктивні  вирішення та умови 

індивідуального виготовлення. 

 
ВИЗНАЧНІ ТЕАТРАЛЬНІ СПОРУДИ УКРАЇНИ 
 

Міщенко А.Р. 

Науковий керівник – Богданова Л.О., ст. викладач 
 

70-ті роки XIX ст. були переломними у розвитку української 

архітектури. Інтенсивне будівництво охопило всі великі міста, набу-

ваючи в кожному з них своїх неповторних рис. Починається доба роз-

квіту еклектики як провідного напряму архітектури.  

Давньогрецький термін «еклектика» означає свободу вибору, у 

цьому випадку — свободу використання архітектурних стилів та деко-

ративних елементів, що склалися у будівельній практиці різних часів і 

народів. Еклектизм дозволяє поєднувати різні стилі в одній будівлі. 

Архітектори сходилися на тому, що вибір стилю внутрішнього та зов-

нішнього оформлення диктується призначенням будівлі, її оточенням, 

а також смаком замовника.  

Оперний театр в Одесі – один із найкрасивіших театрів Украї-

ни – є взірцем еклектичного стилю боз-ар, для якого характерний син-

тез елементів ренесансу та бароко він був побудований у 1884 – 1887р. 

Автори проекту – німецькі архітектори мюнхенської школи Герман  
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Готліб Гельмер і Фердинанд Фельнер. Цей театр представляє 

значний інтерес, як досвід перенесення до нас типу театру, в якому 

автори намагалися поєднати якості Великої паризької опери з течіями 

театрального будівництва, наміченими в роботах Земпера. Одеський 

театр, на відміну від Київського та Львівського оперних театрів порів-

няно невеликий за своїми розмірами (80 × 60 м), включає в себе все те, 

що вважалося в той час останнім словом театрального мистецтва. Го-

ловний фасад театру має напівкруглу форму, як старий Дрезденський 

театр Земпера, з винесеними вперед радіально-розташованими схода-

ми. В обох театрах у центрі фасаду - вузький двоповерховий портал. 

Крім радіальних сходів головного фасаду, театр має ще два багатих 

бічних під'їзду з парадно розробленими сходами.Зовнішній вигляд 

будівлі театру в Одесі має пластичне виразне рішення, складну компо-

зицію вертикальних і горизонтальних членувань, виступів та ніш, а 

також велику кількість аркад, лоджій, колон, пілястр. На фасаді широ-

ко використані ордерні мотиви: перший поверх оперізують парні тос-

канські колони, а другий – іонічні. Розкішно оздоблений інтер’єр: ве-

личезні холи, фойє, сходові марші збагачені балюстрадами, скульпту-

рними та декоративними деталями з позолотою.  

До цього періоду також належить проектування та будівницт-

во театру опери й балету в Києві, а нині Національний академічний 

театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка. Він був заснова-

ний в 1867 році в стилі французького Ренесансу та спроектуваний ака-

деміком архітектури В.А. Шретером. Для свого часу Київський опер-

ний театр дійсно вражав: партер, амфітеатр, бельетаж і 4 яруси могли 

вмістити 1650 глядачів одночасно. В інтер'єрі домінував оксамит і 

бронза. Шикарні крісла, люстри і світильники було привезено з Відня. 

Загальна площа театра була майже 100 тис. куб. метрів.Над головним 

входом у театр спершу встановили офіційний герб Києва з зображен-

ням архістратига Михаїла – покровителя міста, та проти цього катего-

рично виступив митрополит Феогност  - над такою грішною устано-

вою і раптом небесний воїн. Тому герб замінили композицією грифо-

нів, які тримають у пазурах ліру, як символ музичного мистецтва.  

Оперний театр у місті Львові був збудований у 1900 р. у стилі 

неоренесансу та необароко з елементами модерну відомим у Європі 

архітектором Зигмунтом Горголевським, який спроектував багато мо-

нументальних споруд у Польщі та Німеччині. Театр збудували пере-

важно з цегли на залізобетонному фундаменті, у перекриттях викорис-

тали залізобетонні конструкції. При його будівництві було використа-

но найновіші на той час інженерні вирішення у комунікаціях. На сьо-
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годні велична будівля знаходиться на головному проспекті міста, у 

центрі, неподалік від пам'ятника Тарасові Шевченку і площі Ринок.  

Львівський оперний театр порівнювали з Віденською і Паризькою 

оперою, адже у цій споруді натрапляємо на різноманітні архітектурні 

стилі європейських країн, які вражають своєю пишнотою. Фасад 

Львівської опери відзначається своєю складністю і різноманітністю, 

тут натрапляємо на балюстради, колони, ніші з алегоричними скульп-

турами. Отже, розглянуті споруди-яскраві приклади архітектури екле-

ктизму 19-20 століть. Кожна з них є унікальною, адже створювалася 

представниками різних країн і підлягала впливу різних культур та тра-

дицій. Саме завдяки взятим за основу принципам європейського прое-

ктування театральних споруд, українські зодчі в подальшому змогли 

удосконалити їх і ступити на новий рівень власної майстерності. Це 

сприяло подальшому розвитку самобутньої та нової української архі-

тектури, що не поступалася найкращим витворам закордонних митців.  

Оперні театри Києва, Одеси та Львова й досі залишаються найвизнач-

нішими й одними з найбільш вагомих для України споруд. То ж ми 

маємо цінувати й берегти надбання такого масштабу й значимості.  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ. 

«ПІДЗЕМНИЙ ПОЛІС ХА» 
 

Тата Магран 

Науковий керівник – Усачова О.Ю., канд. архіт., доцент 
 

На сьогоднішній день дослідження харківського метрополіте-

ну є актуальним з причини відсутності досліджень на тему особливос-

тей нашого метро, соціального положення та локального значення та 

контексту знаходження. Щодня цей вид громадського транспорту пе-

ревозить близько 500 тис. пасажирів на день, що лише підштовхує до-

слідити цей великий підземний «організм». У метрополітену існує своя 

інфраструктура, приховані від очей пасажирів приміщення та тунелі. 

Можна назвати метрополітен прикладом міста майбутнього – відсутні 

традиційні види палива, вся система функціонує на електриці, а час  

синхронізований з єдиною державною системою часу України в режи-

мі реального часу.  Всього у харківському метрополітені зараз є 30 

станцій та 3 гілки: 

-Олексіївська – 9 станцій, загальна довжина 11,1 кілометрів 

-Салтівська - 8 станцій, загальна довжина 10 кілометрів 

-Холодногірська-Заводська – 13 станцій, загальна довжина 17 

км 
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Разом з студенткою ХДАДМ, ми запустили відбір учасників 

задля проекту під назвою «Підземний поліс ХА», в задумці було відо-

бразити харківський метрополітен з точки творчої зори (кожен автор 

має відобразити 1 з 30 станцій, показуючи своє відношення до неї і 

розкриваючи її характер) , показати особливості станцій та контекстів 

існування пасажирів. Через деякий час до нас приєднався і соціолог, 

після чого в нашому проекті з’явилися елементи соціального досліду. 

Таким чином проект став охоплювати все більш і більше елементів 

досліду у метрополітені.  

Концепт проекту-дослідження полягає у творчому переосмис-

ленню самого метрополітену як простору, настільки звичне для кож-

ного містянина, що він перестає помічати будь-який інтерес у цьому 

просторі та розуміти важливість цього виду громадського транспорту. 

Ціль полягає у показу  власних вражень від станцій, дослідженню со-

ціальних груп та впливу цього простору на пасажирів. На сьогодні ко-

манда складається з 32 учасників, серед яких є скульптори, соціолог, 

урбаніст, ілюстратори, художники, аніматори, 3д-моделери та архітек-

тори. 

Об’єм роботи складає близько 36 сторінок, на кожній сторонці 

будуть знаходитися робота учасника та опис станції, роботи або опи-

тування. 

У результаті отриманих графічних та інших матеріалів, ми збираємось 

створити макет самвидаву, який підкресле та уточнює усі наші покла-

дені зусилля. 

  

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 

ЗНАЧЕННЯ КРУГЛОГО РИНКУ М. ХАРКІВА У ЛОКАЛЬНОМУ 

КОНТЕСТІ 
 

Тата Магран 

Науковий керівник – Швець Л.М., канд. архіт., доцент 
 

На сьогодні у місті Харків існує проблема зі збереження куль-

турної спадщини різних періодів. Багато різноманітних об’єктів, у то-

му числі періоду модернізму, перебувають у стані близького до ава-

рійного або є занедбаним. Це пов’язано у тому числі з  відносною «но-

визною» архітектури. Населення сприймає ці споруди не як частину 

свого минулого та історії, а як частину пам’яті з негативною конотаці-

єю, нерозуміючий їх культурної та архітектурної цінності. 

Чудовим прикладом модернізму є Круглий ринок, який знахо-

диться у Московському районі, неподалік від станції метра Героїв 

Праці. Він був побудований на початку 80-их років минулого століття, 
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за прикладом київського експериментального проекту критого ринку з 

вантовими конструкціями за авторством А. Аніщенко (заслужений 

архітектор УРСР 1985), і був адаптований Харківпроектом. В загалом 

за проектами А. Аніщенко було побудовано 4 таких ринків – перший 

експериментальний у Києві (у якому на сьогодні змінили оригінальне 

освітлення, покриття підлоги та прийоми організації простору – стали 

паралельними замість круглих), центральний ринок у Рівному, який до 

сих пір функціонує як ринок, та ще один у Махачкалі. На момент буді-

вництва це був єдиний критий ринок який користувався великим по-

питом.  

У дослідженнях архітектури ринків в цілому завжди акценту-

валась увага на конструктивних особливостях об’єктів. Цікавим та 

новим дослідження є останнє яке проводилося у 2019 році та було 

пов’язано з вивченням соціального впливу, локальних особливостей 

користування ринком, вивчення локальних соціальних груп та визна-

ченням стану салтівського Круглого ринку на сьогоднішній день. Була 

сформована команда з професійних архітекторів, громадських активіс-

тів та студентів-архітекторів. На момент дослідження не було ніякої 

інформації щодо стану ринку, його несучих конструкцій.  

Методи дослідження складали натурні обстеження, фотофік-

сацію, скетчинг, соціальні опитування, аналіз креслень, попиту, корис-

тувачів об’єкту, симуляція та побудову 3-вимірного плану контексту 

навколо об’єкту та стихійних змін навколо ринку. Було виявлено, що в 

багатьох місцях ринок постфактум відрізняється від адаптованих крес-

лень, існує багато об’єктів які з’явилися вже після завершення будів-

ництва. Також дослідники проаналізували структуру Круглого ринку. 

Покриття зроблено з вантових конструкцій, на які було покладено 

плити та залито монолітом. Також виявлено унікальність елементів 

освітлення ринку, адже тут залишилися оригінальні елементи, на від-

міну від критих ринків у Махачкалі та Києві, а у Рівненському ринку 

використані взагалі інші елементи. Було визначено, що салтівський 

Круглий  ринок є унікальним за кількістю збережених оригінальних 

елементів та конструкцій. За словами працівників, кілька років тому 

проходила експертиза вантів, на якій не виявили жодних аварійних 

елементів. Проте елементи інженерної інфраструктури (опалення) пот-

ребують негайного ремонту. 

У результаті дослідження було зібрано унікальну архівну до-

кументацію, зроблено багато графічного матеріалу (замальовок) та 

фотофіксацію, проведено соціологічні опитування як працівників рин-

ку так і відвідувачей. Узагальненням зібраного матеріалу став випуск 
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дослідницької газети «Круглі новини», що покликана інформувати 

населення та гостей міста про унікальну споруду Харкова.  

 

  
Ілюстрації з газети «Круглі новини» (малюнки Тата М.) 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОБУДІВНИЦТВА 
 

Давіденко О.І. 

Науковий керівник – Швець Л.М., канд. архіт., доцент 
 

Екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням повітряного і 

водного басейнів, порушенням грунтово-рослинного покриву і іншими 

наслідками урбанізації залишаються гострими і актуальними на тепе-

рішній час. 

У архітектурно-будівельній сфері все більше акцентується 

увага на будівництві екологічних будинків - екобудинків. Це передба-

чає передусім застосування екологічних технологій та матеріалів. На 

базі існуючих досліджень можлива розробка раціональних архітектур-

них рішень екологічно чистих житлових будинків та їх комплексів, що 

створюють комфортні умови проживання, які поліпшують екологічну 

ситуацію за рахунок зменшення споживання енергії. викидів вуглекис-

лого газу, збільшення біомаси, ресурсозбереження в житловому секто-

рі, і одночасно, мають кращі техніко-економічні показники архітекту-

рно - будівельних рішень. 

Метою роботи є дослідження різновидів та типів екобудинків 

на сучасному етапі. На початковому етапі виявлено що екобудинки 

розрізняють за видами:  

- будинки з дерева в регіонах, де багато будівельної деревини, 

здавна будують дерев’яні будинки. Це давно відома технологія, яка 

передбачає наявність теслярських умінь у будівельників; 
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- будинки із каменю, який доцільно будувати там, де цього ма-

теріал вдосталь; 

- будинки із паливної деревини в народі - це зветься «глиночу-

рка», а в західноєвропейських країнах Кордвуд. Це будинки, збудовані 

із невеликих колодок, очищених від кори та добре висушених; 

 - будинки із соломи. Для того, щоб зробити житло із соломи, 

потрібно було, щоб технології зробили значний крок уперед. Для бу-

динку із соломи необхідні тюкувальні машини, які пресують солому в 

дуже щільні блоки.  

Основні завдання подальшого дослідження екобудинків вклю-

чають наступні етапи та завдання: 

- визначити основні вимог до екологічного житла;  

- провести порівняльний аналіз різновидів екобудинків у світі; 

- класифікувати екобудинки їх комплеки за ознаками і крите-

ріям (архітектурна форма, матеріалі, енергосбереження) які в  найбі-

льшій мірі відображають типологічні характеристики архітектурно-

будівельних рішень. 

 

АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА НА ПРИКЛАДІ 

ВУЛ.МАКСИМІЛІАНІВСЬКА У М.ХАРЬКОВІ 
 

Власко А.Р. 

Науковий керівник – Швець Л.М., канд. архіт., доцент 
 

Сучасні українські міста потребують реновації артерій міста – 

вулиць, які абсолютно не пристосовані для комфортності пішоходів, у 

тому числі для маломобільних груп населення. З роками лише зростає 

дегуманізація міського простору, під час якої збільшується кількість 

автотранспорту, його стихійне паркування не лише на проїзній части-

ні, а й у пішохідній зоні. Такі фактори значно впливають на комфорт-

ність міського середовища. 

Формування сучасного, інноваційного, мультифункціональ-

ного простору, що об’єднує людей із різних середовищ і є майдан-

чиком для проведення різноформатних подій - основна з задач рено-

вації. А також оживити міську тканину та активізувати мережу місь-

ких туристичних маршрутів в структурі історичного центру зокрема по 

вул. Максиміліанівська, збільшити туристичну привабливість, іннова-

ційну діяльність, бізнес-активність. В проектній пропозиції передба-

чино розширення та розвиток громадських функцій та створення єди-

ного комфортного, сучасного простору що може трансформуватися в 
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залежності від потреб городян та гостей міста. Подолання існуючого 

деструктивного простору вулиці та прилеглих до неї територій.  
Територія вулиці це уривчаста мережа точок тяжіння, яким 

бракує ланки, що буде їх об'єднувати. Тут присутні цікаві для туристів 

та мешканців пам'ятки архітектури, історії та культури, але зараз вони 

мають  застарілий, занедбаний  вигляд, інші зачинені, до них  обмеже-

ний доступ. Більшість зелених зон  прилаштовані як паркувальні місця 

для автомобілів. Пішохідна частина має значні параметри але здебіль-

шого не доступна пішоходам. Там де не має бетонних обмежувачів для 

транспортного руху – паркуються автомобілі. Саме ці недоліки мають 

стати основою щодо архітектурно-містобудівних рішень реновації те-

риторії.  

Об’єднуючою ланкою простору є ландшафтний дизайн який 

буде функціональною складовою простору. Також передбачено пок-

ращити умови для пішоходів, велотранспорту, автотранспорту. Вико-

ристовуючи функціанальне і архітектурно-дизайнерське рішення роз-

ділення пішохідної частини на декілька зон різного типу мощенням, 

яке б сприяло візуально-інстинктивному сприйняттю активної транзи-

тної зони, зони для літніх кафе тощо, і зони для вело та електротранс-

портних парковок або рекреації пішоходів. 

Проблематика існуючої загальної автомобілізації міста відби-

вається і в просторі вул. Максиміліанівська у вигляді хаотичних тим-

часових автостоянок. Рішення такої проблеми передбачено облашту-

ванням пішохідної зони вулиці сучасними об’єктами благоустрою, що 

включають геопластичні озеленені об’єкти зі вбудованими вуличними 

модульними лавами на бетонній основі. Вони служать як елементи 

огорожі та обмеження хаотичного паркування на тротуарах, а також як 

елемент рекреації пішохода.  

Освітлення вулиці також може бути іноваційним і сучастим. 

Ліхтарі вдень накопичують сонячну енергію й завдяки цьому освіт-

люють вулицю, мають вбудовані датчики руху для економії енергії. В 

такі ліхтарі можуть бути вмонтовані Wi-Fi та USB підзарядка для га-

джетів. 

Чимало уваги варто приділити фасадам будівель. Майже усі 

вони потребують оновлення, реставрації та реабілітації. В місцях де 

такі заходи не можливі, тимчасово можуть бути встановленні системи 

модульного вертикального озеленення. Такі системи широко викорис-

товуються у світі задля покращення візуального сприйняття міського 

середовища, поширення зеленого насадження в уже існуючій обмеже-

ній ситуації, поглинання рослинами пилу й покращення екологічного 
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стану у місті, для будівлі вони створюють додаткову звуко й теплоізо-

ляцію, а також захист конструкцій від пошкоджень й зносу. 

Слід зазначити, що основний акцент при архітектурно-

містобудівному формуванні міського простору повинен створювати 

гуманне комфортне середовище перш за все для пішохода. Цей процес 

вимагає вдосконалення як обслуговуючої інфраструктури, так і компо-

зиційно-естетичних аспектів громадського простору вулиць. 

Комплексний підхід щодо реновації вулиць з оптимальною ор-

ганізацією їх об'ємно-планувальних і архітектурно-містобудівних ха-

рактеристик дозволить їм найкращим чином відповідати сучасним ви-

могам формування міського середовища. Такий підхід створить ком-

фортне вуличне середовище із системою різноманітних дизайн-

просторів, що буде позитивно впливати на пішоходів, вело та автомо-

білістів, сприяти їх громадській свідомості. А поліпшення естетичних 

та екологічних характеристики як окремої будівлі, вулиці, площі, так і 

міського середовища в цілому, забезпечить їх розвиток в майбутньому. 

 

КЕРАМІКА, ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В РОБОТАХ 

А.ГАУДІ І Ф.ХУНДЕРВАССЕРА 
 

Мякотіна Є.В. 

Науковий керівник – Швець Л.М., канд. архіт., доцент 
 

Фасадний керамічний декор прикрашає безліч будівель іспан-

ського (каталонського) архітектора Антоніо Гауді. Період його творчої 

діяльності припав на кінець XIX-початок XX століття. Роботи Гауді 

характеризуються властивими іспанському модернізму яскравістю і 

незвичністю. Майстер захоплювався кольоровою керамікою, викорис-

товуючи її по можливості у всіх деталях своїх творів. 

Більшою мірою на  творчість А. Гауді вплинув період розвит-

ку модерну, стимулюючи експериментувати з використанням нових 

форм і матеріалів, дозволяючи відійти від історичних канонів в пошу-

ках власного шляху. Але цей напрямок склало лише основу для твор-

чого шляху архітектора в створенні свого неповторного стилю. У тво-

рах майстра можна побачити плавність природних ліній в сукупності з 

особливими рисами каталонської архітектури (мавританського, схід-

ного та готичного стилів). Специфічну манеру Антоніо Гауді віднести 

однозначно до певного течією неможливо, швидше це своєрідне сва-

вілля в дусі еклектики, виконане в рамках смаку автора. 

Під впливом течії модерну створена обробка елегантного і в 

той же час неординарного фасаду будинку Бальо, виконаного в техніці 

тренкадіс ( «ламаною» мозаїки). Оформлення будівлі належить поміч-
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нику архітектора художнику-керамістові Жузеп Жужолю. Керамічне 

облицювання фасаду будівлі немов тягнеться до неба розсипом оскол-

ків. Вінчає будівлю дах, покритий керамічною черепицею у вигляді 

лускатої шкіри міфічного дракона. 

У декорації будинку Мануеля Вісенс Були використані влас-

тивості поліхромних ефектів керамічної облицювання. Прикраса фаса-

ду будинку в традиціях модерну - кольоровими майоліковими плитка-

ми і жовтими квітами з кахлю. Усередині зі стель звисають ліпні «ста-

лактити» - виступи з керамічною обробкою. 

Сміливі варіації, гра контрастів вертикалей з горизонталями, 

світлих і темних відтінків підкреслили пластичність і динамічність 

архітектурних форм будинку. Мікс напрямків і культур надав будівлі 

неповторний колорит. Наприклад, мавританські башточки на його да-

ху дуже органічно виглядають в поєднанні з кахлями вікон і стін з 

природного каменю. Кована огорожа в стилі Арт-нуво стала заверша-

льним штрихом цього царства кераміки. 

Ще одним з найяскравіших митців який у своїй творчості ви-

користовував керамічну плитку у оздоблені архітектурних об’єктів був 

австрійський художник Фрідріх Хундертвассера. Його творчий період 

припадає на другу половину XX століття. Яскравим прикладом його 

творчості став багатоквартирний «Будинок Хундертвассера» у Відні. 

Кераміці Ф.Хундертвассер надає особливого значення - її неблекнущій 

століттями колір і пластичність дозволяють ідеально декорувати будь-

яку будівлю. Тому Ф.Хундертвассер активно застосовує кераміку в 

кожному своєму будинку, реалізуючи таким чином в архітектурі свою 

експресію живописця. Крім керамічних кахлів на фасаді, в Будинку 

безліч керамічних колон, кожна з яких відрізняється від іншого і за 

формою і за кольором. 

На фасаді розміщено безліч криволінійних смуг з глянсового 

керамічної мозаїки, що виблискує кольором і контрастує своєю повер-

хнею з матовою фактурою бетону. Ці хвилеподібні смуги надають бу-

дівлі ефект нестабільності, будівля візуально як би «пливе». Взагалі, 

ставлення Ф. Хундертвассера до прямих ліній повністю нетерпиме.  

Можна сказати, що і в цьому він солідарний з А.Гауді. 

Одним з його останніх будинків, які добудовувалися вже після смерті 

архітектора, став будинок «Зелена Цитадель» у Магдебурзі. У будинку 

є два внутрішніх дворика з фонтанами і колонами. Колонада цього 

будинку перегукується в залом «Сто колон» А.Гауді в Барселоні. І 

звичайно будинок повний керамікою. Вона всюди. Нею облицьований 

фасад, підлога, стіни. Звичайний прийом облицювання стін і підлоги 

керамічною мозаїкою в ім'я мальовничості архітектури застосований 
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Ф.Хундертвассером і в Зеленій Цитаделі. У будівлі реалізований улю-

блений символ Ф.Хундертвассера - спіраль, закручувати балюстради 

верхніх поверхів і підтримувана діагональними декорами з керамічної 

мозаїки. 

Таким чином, слід відмітити, що керамічне мозаїчне оздоб-

лення будівель притаманне не тільки зодчим стародавніх епох і не 

тільки інтер’єрному оздобленню внутрішніх просторів (римські терми, 

оздоблення церковних споруд), а і сучасним архітекторам та художни-

кам. У пошуках індивідуалізації, яскравості і неповторності художного 

образу, цей матеріал стає в руках майстрів прекрасним засобом худо-

жньої виразності масштабних архітектурних об’єктів. 

 

АРХІТЕКТУРНА БІОНІКА 
 

Свиридова А.В.  

Науковий  Керівник – Коровкіна Г.А., ст. викладач 
                             

Вже на початку XX століття архітектура зазнала суттєвих 

змін. Позначилися наслідки науково-технічної революції - поява залі-

зобетону і досвід безпосереднього використання металу в якості 

будівельного матеріалу. Далися взнаки і зміни соціального порядку - 

зростання міст, промислових підприємств, демографічна проблема. 

Необхідність будувати швидко, міцно, багато, і дешево чинила тиск на 

архітектуру і зумовила її характер і тенденції розвитку в XX-ХХІ 

століттях. Це визначило народження інтеграційних дисциплін і течій в 

науці, техніці і мистецтві, одним із прикладів яких стала архітектурна 

біоніка. 

Біоніка (англ. Bionics, від bion - жива істота, організм; грец. 

Bio - живу) – це  наука, що вивчає живу природу, з метою використан-

ня отриманих знань у практичній діяльності людини. Термін біоніка 

вперше з'явився в 1960 році, коли фахівці різних профілів, які зібрали-

ся на симпозіум в Дайтоні (США), висунули гасло: «Живі прототипи - 

ключ до нової техніки». Біоніка стала своєрідним мостом, хто зв'язав 

біологію з математикою, фізикою, хімією і технікою.                                                                          

Одна з найважливіших цілей біоніки - встановлення аналогії між фізи-

ко-хімічними та інформаційними процесами, що зустрічаються в архі-

тектурі, і відповідними процесами в живій природі. 

Біоніка вчить мистецтву раціонального копіювання живої 

природи, дослідженню технічних умов доцільного використання біо-

логічних об'єктів, процесів і явищ. 

Головним завданням біоніки в архітектурі є пошук в природ-

них біологічних системах оптимальних рішень для різних архітектур-
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них завдань. Йде вивчення законів формування і структуроутворення 

живих тканин, конструктивних систем живих організмів за принципом 

економії матеріалу, енергії і забезпечення надійності.                                                                                   

Архітектурна біоніка - це нова сторінка в розвитку архітекту-

ри, це усвідомлена, викликана вимогами нашого часу необхідність 

вивчити інженерні рішення природи, пізнати закони, секрети її будіве-

льної майстерності, це цілеспрямований пошук оригінальних архітек-

турних форм, ідеально розрахованих самою природою.                                                                               

Архітектурно-біонічна практика породжує нові, незвичні архі-

тектурні форми, доцільні в функціонально-утилітарному відношенні і 

оригінальні за своїми естетичними якостями. 

Використання в архітектурі законів і форм живої природи 

цілком правомірно. У світі все взаємозумовлено. Немає речей і явищ, 

які б не були пов'язані безпосередньо або опосередковано між собою, 

немає непрохідних бар'єрів між живою природою та штучними фор-

мами і конструкціями. Існують закони, які поєднують весь світ в єдине 

ціле і породжують об'єктивну можливість використання в штучно 

створених системах закономірностей і принципів побудови живої при-

роди і її форм. Основою цього є біологічне споріднення людини і жи-

вої природи. 

 
КОМБІНАТОРНІ РІШЕННЯ  В АРХІТЕКТУРІ 
 

Романенко А.О.                                           

Науковий  Керівник – Коровкіна Г.А., ст. викладач 
 

Архітектурний простір становить основу штучного середови-

ща життєдіяльності сучасної людини. Організовуючи, плануючи, фор-

муючи просторову середу, архітектори враховують і використовують 

визначення властивості і закономірності побудови фізичного простору.  

Архітектурна форма і процес формоутворення присутні бук-

вально в кожному об'єкті. Комбінаторика змушує виявляти закономір-

ності в різному вирішенні проектних завдань в цілому, і в детальному 

опрацюванні зокрема. 

Комбінаторика - це прийоми знаходження різних сполук (комбінацій), 

поєднань, розміщень з цих елементів в певному порядку. Комбінаторні 

(варіантні) методи формоутворення застосовуються для виявлення 

найбільшої різноманітності поєднань обмеженого числа елементів. 

Таких операцій належать: 

− перестановки (розміщення) частин або елементів цілого; 

− утворення поєднань елементів і їх якостей; 

− зміна кількості елементів, що утворюють ціле; 
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− зміна елементної бази (об'ємних і геометричних деталей); 

− зміна матеріалу, фактури і кольору. 

Раніше інших комбінаторний підхід проявлявся у будівельній 

справі, і, пройшовши через віки, сформувався в метод модульного 

проектування. 

Модульне проектування припускає конструктивну, технологічну 

і функціональну завершеність. Взаємозамінюваність комбінаторно 

модульних елементів, універсальність конструкцій ведуть до високої 

економічності моделей. Застосування комбінаторного модуля сприяє 

ритмічній узгодженості частин і гармонізації споруди в цілому.. 

Виходячи з огляду робіт по застосуванню комбінаторики в ар-

хітектурі, можна зробити висновок, що: 

− комбінаторика чинить потужну регулюючу дію на компо-

нування об'єкту; 

− комбінаторика відкриває величезне поле операцій із обмеже-

ною кількістю елементів ; 

− незважаючи на свою простоту, комбінування здатне вирішува-

ти завдання будь-якої складності і нести велике смислове навантажен-

ня. 

 

ФРАКТАЛИ В АРХІТЕКТУРІ  
 

Озулу К.Б. 

Науковий  Керівник – Коровкіна Г.А., ст. викладач 

 

В архітектурі застосовуються геометричні фрактали. Одне з 

визначень фракталів говорить, що це геометрична фігура, що склада-

ється з частин, які є зменшеною копією цілого. Це трактування дозво-

ляє ставитися до фрактала як до об'єкта геометрії. Зараз його все 

частіше вживають як структурний поняття, так як такий принцип са-

моподібності є прикладом будови природних об'єктів, це підходить 

для архітектури як найбільш стійка і міцна форма. 

  Основними представниками  групи фракталів є такі об'єкти, 

як: крива Пеано, сніжинка Коха, трикутник Серпінського, пил Канто-

ра, «дракон» Хартера-Хейтуея і т.д. Всі вони отримані шляхом повто-

рень певної послідовності геометричних побудов з використанням то-

чок і ліній. Кантор за допомогою простої рекурсивної процедури «пе-

ретворив» лінію в набір незв'язних точок: брав лінію і виносив її цен-

тральну третину на певну відстань, потім повторював цю процедуру з 

іншими відрізками. Джузеппе Пеано намалював особливу лінію, вико-

ристовуючи досить простий алгоритм: він брав пряму лінію, потім 
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заміняв її дев'ятьма відрізками, кожен з яких потім знову піддавав цій 

процедурі і т.д. 

Фрактали цієї групи самі наочні. Можна виділити наступні 

властивості геометричних фракталів: 

- безліч геометричного фрактала покриває обмежену площу 

поверхні; 

- безліч, що становить фрактал, має властивість самоподіб-

ності; 

- довжини, площі і обсяги одних фракталів прагнуть до 

нескінченності, інших - дорівнюють нулю.  

Фрактальну архітектуру можна розділити на два типи: інтуїти-

вну і свідому. У першому випадку прикладом може послужити чимала 

кількість архітектурних шедеврів минулого, в яких будівельники або ж 

сам архітектор несвідомо використовували принцип фрактального бу-

дови. Це відбивається як в загальному вигляді будівлі, так і в окремо 

взятих деталях фасаду. 

Історичний музей в Москві - прекрасний тому приклад. Вежі 

пірамідальної форми, будучи самостійним елементом, створюють за-

гальну зигзагоподібну лінію споруди і в той же час повторюються в 

дрібних деталях, з яких і складаються. 

Стародавні індійські і ацтекські ступінчасті храми представляють іде-

альний варіант геометризації обсягу. 

Слід зазначити, що фрактали також відрізняються за ступенем склад-

ності алгоритму, в зв'язку з яким і відбувається повторення будь-якого 

елементу - квазіфрактали і мультифрактали. Незважаючи на це, всі 

різновиди вимагають ретельного розрахунку чисел розмірів і співвід-

ношень. 

Сучасні архітектори найчастіше вдаються до свідомої і склад-

ної фрактальної архітектурі, створюючи нові схеми алгоритмів. Додат-

ковим навантаженням є те, що проекти розробляються не для одного 

будинку, а цілого комплексу, району і навіть декількох кварталів. 

В Японії за основу весільної каплиці взяли один з найбільш пошире-

них мотивів - спіраль. Саме вона є універсальним фракталом, так як в 

абсолютно будь-якій частині подібна самій себе. Спіралеподібні фор-

ми, що відображають один з поширених фрактальних алгоритмів в 

природі, використовуються і в штучному середовищі, включаючи ар-

хітектуру і дизайн (спіральний декор храму Василя Блаженного, мета-

леві візерунки огорож і грат, твори декоративно-прикладного мистецт-

ва). 

Розуміння природної фрактальності впливає на архітектурне 

уявлення міського середовища. Її аналіз з позицій фрактальної теорії і 
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подальше моделювання інфраструктури міського простору в даний час 

вже виконується в містобудівній практиці. 

Ааналіз існуючих методів проектного прогнозування архітек-

турно-просторового середовища міста (на основі принципів формоут-

ворення та організації фрактальних структур) дозволить розвинути 

містобудівні концепції (з урахуванням нових технологій, засобів і мо-

жливостей). 

Підводячи підсумок, можна сказати, що фрактал - це нове, але 

зовсім не страшне і чужорідне слово в архітектурі. Використовуючи 

фрактальний принцип будови, сучасні архітектори досягають високого 

рівня споруди за всіма основними пунктами - від незвичності і уніка-

льності фасаду до практичності і стійкості в конструкції. 

 

РОСЛИННІ МОТИВИ В АРХІТЕКТУРНІЙ БІОНІЦІ 
 

Міщенко А.Р. 

Науковий  Керівник – Коровкіна Г.А., ст. викладач 
 

Архітектурна біоніка, також Біо-тек, - архітектурний стиль, за-

снований на використанні в архітектурі принципів біоніки - приклад-

ної науки про застосування в технічних пристроях і системах прин-

ципів організації, властивостей, функцій і структур живої природи. 

Одним із завдань, які ставить перед собою архітектурна біоніка, поля-

гає в формуванні гармонійної єдності архітектури і живої природи.  

Інше завдання цього напрямку сучасної архітектури - створення таких 

архітектурних форм, які відрізнялися б красою і гармонією, властивої 

живій природі, і, одночасно, були б функціонально виправдані. 

 Крім того, для біо-тека актуальним є пошук таких архітектур-

но-технічних рішень, які дозволяли б використовувати екологічно чис-

ті види енергії - енергію сонця, вітру і т. п. 

Природа вчила не тільки образності мислення, а й законам те-

ктоніки, що дає можливість зібрати гілками нервюр величезне наван-

таження від кам'яних склепінь і передати її на фантастично тонкі стов-

бури-колони, своєю витонченістю перевершують з'явилися через сто-

ліття металеві та залізобетонні каркасні конструкції.  

Дотримуючись історичної традиції, архітектурні стилі завжди 

протиборствували між собою - складні «мереживні» готичні будівлі 

прийшли на зміну лаконічним і приземистим романським будівлям, 

що нагадує кам'яні брили.  Пишне бароко, основним мотивом якого 

була морська раковина, змінив строгий класицизм, який відрізняла 

прямолінійність і відповідність форм.  І, нарешті, останній історичний 
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стиль - вигадливий і органічно-рослинний модерн, виник на противагу 

вихолощеної класиці, абсолютно позбавленої природних коренів. 

Готика, бароко і модерн - це класичні стилі, які на ранніх ета-

пах розвитку архітектури вже несли в собі деякі риси біоніки - вони 

оперували лініями і формами, подарованими природою, іноді навіть на 

шкоду функціональності будівлі.  У той час як в романських, класси-

цистічни і античних будівлях конструкція була завжди зрозуміла і 

проста, органічна архітектура маскувала каркас будівлі складним де-

кором, стилізованим під рослинний. 

Сьогодні біоніка розвивається в багатьох сферах.  Архітектур-

но-будівельна біоніка вивчає закони формування, структуроутворення 

живих тканин, займається аналізом конструктивних систем живих ор-

ганізмів, досліджує принципи економії ними матеріалу, енергії і забез-

печення надійності життєдіяльності. 

 Яскравий приклад архітектурно-будівельної біоніки - досконала ана-

логія сучасних висотних споруд і будови стебел злакових, які здатні 

витримувати великі навантаження під вагою суцвіть. 

Біонічна  архітектура в своєму подальшому розвитку прагне 

до створення Екобудинку - енергоефективних та комфортних будинків 

з незалежними системами життєзабезпечення. 

 Конструкція такого будинку передбачає комплекс інженерного облад-

нання.  У будівлях встановлюють сонячні батареї, колектори для збору 

дощової води, влаштовують тераси із зеленими насадженнями, вста-

новлюється природне освітлення і вентиляція. 

 В ідеалі, будинок майбутнього - це автономна самообеспечи-

ваться система, що органічно вписується в природний ландшафт і 

існуюча в гармонії з природою.  Біонічне стиль рівнозначний за своїм 

змістом поняттю «екоархітектури» і безпосередньо пов'язаний з еко-

логією. 

Крім пошуків нових ідей формоутворення, біоніка націлена на 

вивчення систем життєзабезпечення, розвитку і інших механізмів 

існування природних об'єктів, їх реакцій на впливу ззовні.  Можливо, 

цей новий погляд на природу покаже нам шлях до архітектури май-

бутнього. 
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ПЕРЕТИН ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З 

МИМОБІЖНИМИ ОСЯМИ 
 

Іващенко О.І. 

Науковий керівник - Мандріченко О.Є., ст. викладач 
 

В аналітичній геометрії при визначенні перетинів еліптичних 

параболоїдів розглядають сімейство допоміжних циліндрів, які так 

само як і параболоїд перетинаються площиною не паралельною їх осях 

по подібним та подібноразташованим еліпсам. 

 
Рис.1 –  Побудова лінії перетину еліпса та параболоїда 

 

В роботі розглянуто приклад використання цієї властивості 

при вирішенні задач нарисної геометрії пов'язаних з еліптичними па-

раболоїда. Якщо треба побудувати лінію перетину параболоїдів вико-

ристовуючи допоміжні цилиндри. 

 

ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА КАЗАНСЬКОГО СОБОРУ 
 

Анголова А.В. 

Науковий керівник – Богданова Л.О., ст. викладач 
 

Відомо що будівництво Санкт-Петербурга велося під впливом 

європейської культури і здійснювалося в “голландському стилі”, з ре-
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гулярним міським плануванням.В петербурзькій архітектурі відчува-

ється вплив італійських, німецьких і голландських традицій зодчества. 

Стиль архітектури орієнтується на зразки німецької, шведської та го-

лландської цивільної архітектури, хоча серед архітекторів були пере-

важно італійці і французи. 

Казанський собор зводився з 1801 по 1811 рр.Він будувався на 

тому місці Невського проспекту, де знаходилася маловідома церква 

Різдва Богородиці. У цій церкві зберігалася чудотворна ікона Казансь-

кої Божої Матері, що надалі вплинула на вибір міста будівництва та 

назву майбутньго великого собору. Будувався собор за наказом імпе-

ратора Павла I, як  головний кафедральний собор Санкт-Петербурга..  

У 1799 році Павло I  вперше влаштував конкурс проектов в 

якому переміг Чарльз Камерон, але граф Строганов порекомендував 

імператору проект молодого архітектора Андрія Вороніхіна, який не 

брав участі в конкурсі,його проект обрали та  призначили його голов-

ним архітектором. Собор будувався з матеріалів виключно вітчизняно-

го, переважно карельського, походження.  

Павло I бажав, щоб нова будівля нагадувала римський собор 

Святого Петра. Відображенням цього побажання стала зведена А. Н. 

Вороніхіним перед північним фасадом грандіозна колонада з 96 колон. 

Якщо колонада собору святого Петра в Римі замикає площу, то коло-

нада Казанського собору розкривається до Невському проспекту. Ар-

хітектор значно зменшив масштаб оригінальної будівлі і помістив ко-

лонаду з північної сторони.Таке архітектурне рішення дозволило А. Н. 

Воронихину створити парадну площу перед собором та поєднати її з 

головною магістраллю міста- Невським проспектом. 

Вороніхин при проектуванні Казанського собору використовує римсь-

ку систему вимірювання довжини ,слідом за Берніні, а також так само 

як і повторення висотної співмірності. 

В колонаді собору Св. Петра в Римі був використаний тоскан-

ський ордер заввишки майже 13 метрів та мав дуже крупний маш-

таб.Тому Вороніхін вирішуючи композицію колонади Казанського 

собору навмисно змінює тип ордера на коринфский, який, втративши 

свою канонічну висоту (по Віньоло), позбавляє колонаду вагомості. 

Цьому ж сприяє однаковий діаметр колон всіх рядів і рівна відстань 

між ними. 

Зміна типу ордера і дотримання рівності розмірів дозволяють 

Вороніхіну вписати собор в простір міста, на відміну від Берніні, який, 

відокремлює площу від навколишньої забудови, збільшив діаметр ко-

лон останнього ряду і скоротив відстань між ними в міру віддалення. 
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Античний прототип форми овальної площі, присутній в разі рішення 

обох соборів, але зорове сприйняття простору площі Св.Петра відріз-

няється більшою камерностю та замкнутістю та сприймається як відк-

ритий зал собору. Навідміну від цього рішення площа перед Казансь-

ким собором має відкритий характер. Відмінності прослідковуєтья у 

рішенні силуету собору- купол Казанського собору більш стрункий і 

легкий, ніж купол собору святого Петра. 

Казанський собор навідміну від собору Св.Петра не має окре-

мої дзвіниці, дзвонниця розташована в західному крилі колонади.В 

основі композиції обох соборів використовувалась симетрія дзеркаль-

на для організації всього ансамблю, вісьова в рішенні купольних час-

тин, симетрія переносу в рішенні колонад, членувань фасадів. Вираз-

ності соборам надає використання скульптур, як у рішенні екстер’єрів 

та інтер’єрів означених соборів, але в соборі Св.Петра їх набагато бі-

льше. 

В обох соборах є поховання. Так наприклад собор Святого Пе-

тра є ще й усипальницею. Тут поховані важливі для католицької церк-

ви люди такі як маркграфиня Матильда Тосканська, шведська короле-

ва Христина, Марія Клементина Собеска.Всі тата ховаються в некро-

полі під Собором Святого Петра. Надгробки лише найдостойніших з 

них встановлені в самому соборі, надгробки тата Бенедикт XV, Папа 

Іоанн XXIII, Іоанн Павло II, Папа Пій XII і сам Апостол Петро.А в Ка-

занський собор є місцем поховання Михайла Іларіоновича Кутузова 

російського полководця. 

При будівництві колонада Казанського собору і собору 

Св.Петра використовувався травертін. Основним будівельним ма-

теріалом був пудостьскій камінь, що видобувається недалеко від Гат-

чини в селі Пудость, він мав схожість з італійським каменем травер-

тин, яким були облицьовані стіни собору святого Петра. Цим каменем 

облицьовані зовнішні стіни собору , з нього зроблені капітелі 

зовнішніх колон, фриз, лиштви та т.д. Що ж стосується внутрішнього 

оздоблення Казанського собору, то тут широко використовує мармур, 

а також порфір, яшма і особливо фінський гран іт.Основаніем будівлі 

служить високий цоколь з великих монолітів сірого сердобольского 

граніту.  
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МНОГОГРАННИКИ В ПРИРОДІ. ПЛАТОНОВІ ТІЛА ТА ІНШЕ 
 

Степанцова А.В. 

Науковий керівник – Лусь В.І., канд. техн. наук, професор 
 

Платонові тіла — це сукупність всіх правильних многогран-

ників, об'ємних (тривимірних) тіл, обмежених рівними правильними 

багатокутниками, вперше описаних Платоном. При всьому безмежно-

му різноманітті правильних багатокутників (двовимірних геометрич-

них фігур, обмежених рівними сторонами, суміжні пари яких попарно 

утворюють рівні між собою кути), існує всього п'ять об'ємних Плато-

нових тіл, у відповідність яким з часів Платона ставляться п'ять стихій 

Всесвіту. Цікавий зв'язок, що існує між гексаедром і октаедром, а та-

кож між додекаедром і ікосаедром: геометричні центри граней кожно-

го першого є вершинами кожного другого. 

Відвіку вчені цікавилися «ідеальними» або правильними бага-

токутниками, тобто багатокутниками, що мають рівні сторони і рівні 

кути. Простим правильним  багатокутником можна вважати рівносто-

ронній трикутник, оскільки він має найменше число сторін, яке може 

обмежити частину площини. Загальну картину тих, що цікавлять нас 

правильних багатокутників поряд з рівностороннім трикутником скла-

дають: квадрат (чотири сторони), пентагон (п'ять сторін), гексагон 

(шість сторін), октагон (вісім сторін), декагон (десять сторін) і так далі. 

Очевидно, що теоретично немає яких-небудь обмежень на число 

сторін правильного багатокутника, тобто число правильних багатокут-

ників нескінченне. 

Що ж таке правильний многогранник? Правильним називаєть-

ся такий многогранник, всі грані якого рівні (або конгруентні) між со-

бою і при цьому є правильними багатокутниками. Скільки ж існує 

правильних многогранників? На перший погляд, відповідь на це пи-

тання дуже проста: стільки ж, скільки існує правильних багатокут-

ників. Проте це не так. У «Початках» Евкліда ми знаходимо строгий 

доказ того, що існує лише п'ять правильних многогранників, а їх гра-

нями можуть бути лише три типи правильних багатокутників: трикут-

ники, квадрати і пентагони. Кожна форма випромінює свою енергію і 

по-різному впливає на людину і простір. 

Так, хрест охороняє, трикутник заряджає, коло вирівнює 

енергії Інь-Ян. Спробуємо з цієї точки зору розглянути і Платонові 

тіла. Платон, а також піфагорійці, ретельно вивчили філософські, ма-

тематичні і магічні аспекти правильних опуклих многогранників. Та-

ких  правильних опуклих многогранників — п'ять. Кожен з цих много-
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гранників відповідає певній стихії і концентрує її енергію. Вершини 

многогранників випромінюють енергію, а центри граней поглинають. 

Далі розглянемо енергетичні характеристики багатокутників з 

точки зору китайського вчення «У-Сін». Знаючи іньський або янський 

характер випромінювання многогранників, а також енергії їх стихій, 

доктори китайської медицини сповна зможуть оперувати ними як за-

собами, що гармонізують енергію людини. 

Так, гексаедр (куб) має 8 випромінюючих енергію точок-

вершин і 6 граней, в яких відбувається поглинання енергії. Оскільки 

випромінюючих точок більше, ніж тих що поглинають, то відповідно 

до китайського вчення «У-Сін» куб відноситься до чоловічого прин-

ципу «Ян». 

В октаедра існує 6 точок-вершин випромінювання і 8 точок-

центрів граней поглинання. Отже, октаедр поглинає більше енергії, 

чим випромінює, тому він відноситься до жіночого начала «Інь». 

Тетраедр має 4 вершини і 4 грані, що приводить до рівності «Інь-Ян».  

В ікосаедра 12 вершин і 20 граней, що мають вигляд  правильних три-

кутників, тому він виражає принцип «Інь». 

Додекаедр має 20 вершин і 12 граней і тому він виражає прин-

цип «Ян». Його 12 граней мають форму правильних п'ятикутників. 

Додекаедр по своїй формі нагадує футбольний м'яч. Додекаедр має 

центр симетрії і 15 осей симетрії. Кожна з осей проходить через сере-

дини паралельних ребер, які є протилежними.  Додекаедр має 15 пло-

щин симетрії. Будь-яка з площин симетрії проходить в кожній грані 

через вершину і середину протилежного ребра. 

У плані сакральних сил додекаедр — найпотужніший много-

гранник. Не даремно Сальвадор Далі для своєї «Таємної вечері» виб-

рав цю фігуру. У ній від 12 п'ятикутників, теж сильній фігурі, сили 

концентруються в одній точці — на Ісусові Христу. У Піфагорійській 

школі за згадку за стінами школи слова «додекаедр» вбивали. Настіль-

ки священною вважалася ця фігура. Правильні многогранники залуча-

ють досконалістю своїх форм, повною симетричністю. За даними вче-

них Скворцова А. В. і Хмелинської О.В. деякі геометричні об'єкти во-

лодіють властивостями гармонізації людини і простору: 

• усічений октаедр нейтралізує енергетичну дію ззовні, підви-

щує рівень енергетики головного мозку, допомагає в роботі на 

інтуїтивному рівні і очищає енергетичну структуру місця в радіусі 500 

м; 

• ікосаедр із стороною 5 см усуває психологічні залежності, 

відновлює біоструктуру, гармонізує особу, очищає структуру місця в 

радіусі 100 м; 
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• ікосаедр із стороною 3 см покращує зв'язок з підсвідомістю, 

гармонізує взаємини з іншими людьми, підвищує енергетичний рівень 

в радіусі 200 м, відновлює зв'язок людини із Землею і Космосом, 

відновлює щитовидну залозу; сприяє реалізації власної місії 

відповідно до програми втілення; 

• ікосаедр із стороною 1 см підсилює енергетичну потужність і 

інтелект людини, покращує долю, відновлює енергетику місця, вирів-

нює психіку; 

• десятигранна піраміда захищає від випромінювань техноген-

ної властивості, активізує саморегуляцію організму, відновлює енерго-

обмін людини, підсилює енергетику людини, підвищує енергетичний 

рівень місця (70 м), відновлює ендокринну систему людини, 

нейтралізує геомагнітні випромінювання, гармонізує взаємини між 

людьми; 

Опукла форма тіла без граней дозволяє нагромаджувати 

енергію і передавати її власникові. Така форма може сприяти зміні 

якої-небудь структури або неквапливій роботі. Ця форма «пом'якшує» 

тих, хто унаслідок яких-небудь причин дуже різкий і неврівноважений 

або загрузнув у внутрішніх протиріччях. Відсутність направлених 

кутів не дозволяє неусвідомлено направляти енергію. Ця форма 

стабілізує, заспокоює, концентрує силу. 

Овальна форма дозволяє об'єкту обмінюватися енергією з лю-

диною. Позитивно впливає в основному на психіку і поведінку.  

Кругла форма конденсує енергію кращим чином. Служить, в основно-

му, для посилення здоров'я. Геометричний об'єкт, у вигляді чечевиці 

або краплі, енергетично спілкується з людиною на рівних. Вони об-

мінюються енергією, але не зливаються. Ця форма здатна реагувати на 

думки. Якщо людина задумала зробити щось із сфери впливу цієї фор-

ми, то вона йому допоможе. У інший час вона просто добре впливає на 

самопочуття. 

Об'єкти з плоским низом і округлим верхом оголюють магічну 

силу матеріалу, з якого виготовлені. Ідеальними гармонізуючими 

ефектами володіють форми китайської пагоди і ступи Тибету. Їх часто 

розташовують в садку біля будинку, а маленькі моделі — усередині 

житла. 

До теми гармонізуючого впливу форми ми ще не раз повернемося, хо-

ча не виключено, що Ви, розробляючи черговий дизайн об'єкту, зроби-

те це раніше нас. 

 

 

 



 300 

«САКРАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ» - ЩО ЦЕ ТАКЕ? 
 

Лихобаба А.Р. 

Науковий  керівник – Лусь В.І., канд. техн. наук, професор 
 

Будь-який тривимірний об'єкт має свою оригінальну форму і 

за допомогою неї впливає на нас і навколишній простір. Раніше форму 

предмету ми описували лише у зв'язку з його зручністю в процесі ви-

користання, логістикою, сприйняттям споживачем. І ніколи — його 

власний вплив на людину і простір. Ця тема — зона відповідальності 

сакральної геометрії, цікавої і неосяжної науки. Сьогодні ми лише 

спробуємо доторкнутися до неї і розглянути деякі класичні геометрич-

ні тіла. Можливо, завтра багато виробників, володіючи цією інфор-

мацією, зможуть з більшою часткою ймовірності проектувати вироби, 

здатні вже лише своєю формою гармонізувати світ і зробити його тим 

самим трохи краще. 

Сакральна геометрія — це вчення про форми простору і зако-

номірності розвитку Всесвіту відповідно до цих форм. Термін «са-

кральна геометрія» використовується археологами, антропологами, 

філософами і культурологами. Його застосовують для того, щоб охо-

пити систему релігійних, філософських і духовних архетипів, які спо-

стерігаються в різних культурах впродовж всієї людської історії і так 

або інакше пов'язані з геометричними переконаннями відносно устрою 

Всесвіту і людини. Цей термін охоплює всю піфагорійську і неопла-

тонівську геометрії, звертаючись також до геометрії увігнутих про-

сторів і фракталів. 

У Древній Греції вивчення суті краси, таїнства прекрасного, 

заснованого на певних геометричних зразках, сформувалося в окрему 

гілку науки — естетику, яка у античних філософів була нерозривно 

пов'язана з космологією. Древні греки володіли геометричним бачен-

ням універсального порядку. Вони сприймали Всесвіт як обширний 

простір всіляких взаємозв'язаних елементів. Сакральна геометрія 

об'єднує мудрість багатьох шкіл, які існували задовго до нашої ери, 

так і сучасних, пов’язуючи езотеріку з останніми досягненнями кван-

тової фізики. Ця дивна наука визнає всі типові форми прояву вищого 

знання, розглядаючи їх як чаші, що містять інформацію про проявле-

ний світ і про місце людини в ньому. Все є енергія, вібрація, гармонія і 

дисонанс частоти, все є геометрія. 

Сакральні геометричні форми — важливий засіб для духовно-

го зростання. Людина, що не уявляє собі силу, ув'язнену в геометрич-

них формах, не усвідомлює, що з їх допомогою вона вступає в контакт 

з фантастично багатим інформаційно-енергетичним світом, позбавлена 
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дуже багато чого. Вона втрачає можливість підзаряджатись земною і 

космічною енергією, що неминуче позначиться на її фізичному і ду-

ховному розвитку. Розуміння простих істин сакральної геометрії веде 

до розвитку свідомості і відкриття серця, що є наступним кроком в 

людському розвитку. Сакральна геометрія грала і грає основну роль в 

мистецтві, архітектурі і філософії багатьох культур впродовж тисяч 

років. 

Найяскравіше сакральна геометрія виявлялася в архітектурі 

різних культур. Коли індуси збиралися звести яку-небудь культову 

споруду, вони спочатку виконували на землі просте геометричне крес-

лення, визначаючи належним чином напрями на схід і захід і будували 

на їх підставі квадрат. Після цього зводилася вся будівля. Геометричні 

розрахунки супроводилися співами і молитвами. Християнська релігія 

використовує як свій головний символ хрест (у древні століття він 

з'являвся у формі розгорнутого куба). Багато готичних соборів було 

побудовано з використанням розрахунків, властивих кубу. Древні 

єгиптяни виявили, що правильні багатокутники можуть бути збільшені 

за допомогою доповнення строго зазначеної області (яка згодом буде 

названа греками «гномон»). Спіралі на стовпах древніх грецьких 

храмів були розміщені за принципом прямокутника, що обертався, — 

це метод створення логарифмічної спіралі. Один з типів ранніх споруд 

сакральної архітектури, що дійшли до нас, — обсерваторії. Вони були 

не лише спорудами для спостереження зоряного піднебесся, але і були 

центрами духовного знання. 

 

Рис..1 – Китайська пагода 
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Сучасна архітектура великих міст, орієнтована на зведення 

будинків-коробок і одноманітних конструкцій, робить дуже 

небезпечний вплив на людину. Людина переміщається в штучне місце 

існування, повністю технократизовану, де панує засилля 

залізобетонних будинків. Порушення законів сакральної архітектури 

приводить до того, що стандартизоване оточення своїми безглуздими 

формами надає деструктивну дію на психіку, викликаючи негативні 

емоції і провокуючи на невмотивовані вчинки. 

Для коректування будівель використовується також і фен-шуй. 

Положення, об'єднані під цим терміном, представляють набір вимог 

сакральної архітектури і геометрії стосовно енергетичного моделю-

вання житлового простору. Застосування ідей фен шуй в будівництві 

допомагає людям увійти до резонансу з природними людськими і зем-

ними ритмами. Взаємодія фен-шуй і сакральної геометрії виявляється 

в спільності методів за визначенням спрямованості потоків життєвої 

енергії, роботою з тонкоматеріальним світом. Це стародавня геомантія, 

що вивчає зв'язок життєвої енергії Ці з ландшафтом, його плануван-

ням, розташуванням, внутрішнім дизайном, тобто з оточенням люди-

ни. Форма будь-якого предмету точно так, як і архітектура, впливає на 

людину, з тією лише різницею, що ми не можемо відчути її вплив зсе-

редини, але вивчати цей вплив треба з обох боків ще і для того, щоб в 

майбутньому розуміти вплив форми, що оточують нас, речей. 

Адже відомо ж, що в правильно сконструйованій піраміді 

м'ясо не псується, а леза заточуються. Уявляєте, які можливості є у 

форми предметів? 

ТВОРЧІСТЬ ПАЛЛАДІО ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 

АРХІТЕКТУРИ 
 

Косяченко Я.Ю. 

Науковий керівник – Броннікова С.С., канд. архіт., асистент 
 

Андреа Палладіо - італійський архітектор пізнього Відрод-

ження та раннього маньєризму. Основоположник стилю палладіанство 

і європейського класицизму. Він застав самий кінець епохи Відрод-

ження, творив у часи, коли було популярне бароко, але не став сліду-

вати барочній моді, а створив свій напрям, який, як вважають ми-

стецтвознавці, багато в чому передбачило класицизм. 

Вся творчість Палладіо пронизана свідомістю двох речей того, 

що класичний ідеал - це вищий і бездоганний зразок цивільного життя, 

і того, що до конкретного втілення цього ідеалу можна наблизитися, 

виходячи з практичних запитів і специфічних умов, враховуючи міс-
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цеположення і призначення будівлі. Прагнення до пропорційності і 

симетрії, характерне для багатьох творів Палладіо, визначає план всієї 

будівлі і кожного з фасадів. Правильні форми і сувора композиційна 

симетрія додають закінчений вигляд будівлі. У 1570 році Палладіо 

опублікував «Чотири книги по архітектурі». Ця книга - підсумок епохи 

небувалого розквіту архітектури Відродження, вона містить повне зве-

дення знань, доступних тоді архітекторам. У ній є обміри найваж-

ливіших історичних споруд, проекти споруд Палладіо - ведучого ар-

хітектора свого часу. У віллах, побудованих Палладіо і розписаних 

Веронезе і його учнями, живопис і архітектура органічно поєднуються 

один з одним не тільки внаслідок того, що вони обидва керуються 

єдиними ідейними принципами.  

Творча спадщина Палладіо надзвичайно обширна. Палладіо в 

основному працював в двох містах - Виченце і Венециї. До наших 

часів зберіглося не менш п'ятнадцяти вілл в околицях Виченци, адже 

спочатку їх було набагато більше. Крім заміських вілл Андреа будував 

міськи палаццо, а також виконав декілька замовлень для церков. Таким 

чином, Палладіо хоч і керувався тим розумінням античності, яке було 

висунене Мантеньей, але в своєму підході швидше наближався до Ве-

ронезе, до його живого розуміння теперішнього часу. 

Головним шедевром зодчества Палладіо, на який згодом 

орієнтувалися багато які його послідовники, вважається вілла Ла Ро-

тонда в околицях Виченци, відома також як вілла Капра. Вона була 

побудована в середині XVI століття для чиновника Паоло Альмеріко, а 

потім перейшла у власність братів Капра. Протягом декількох віків цю 

віллу вважали ідеалом заміського будинку, і за її зразком побудовано 

немало будівель як в Європі, так і в Північній Америці. Роботи над 

віллою були завершені Вінченцо Скамоци, учнем Палладіо. Ла Ротон-

да - перша світська споруда Нового часу, увінчана куполом, запозиче-

ним з древнєримського храму. Палладіо вдалося добитися практично 

ідеальної гармонії і симетрії. Цього можна було зробити  тільки шля-

хом найточніших математичних розрахунків і застосування принципів 

пропорцій і золотого перетину. 

В ході XVII століття зодчії іноземці, котрі навчалися в Італії, 

вивчали праці Палладіо як навчальні посібники. Здобувши освіту, вони 

поверталися додому і намагалися пристосувати палладіанський стиль 

для іншого клімату, іншій топографії та інших переваг замовників. 

Подібним чином ідеї палладіанської архітектури поширилися прак-

тично по всьому світу. 

Розквіт палладіанства в Англії припав на XVII-XVIII століття. 

Першим видатним палладіанцем на півночі Європи вважається Ініго 



 304 

Джонс. Навіть в період загального захоплення бароко (на рубежі XVIII 

століття) англійські архітектори рідко відходили від паладієвого ідеа-

лу. До середини XVIII століття палладіанство поширилося по всій 

Європі. 

В кінці XVIII - початку XIX століття такі міста, як Едінбург, 

Дублін, Варшава, Санкт-Петербург, Гельсінкі, були повністю перетво-

рені архітекторами-палладіанцями. Втім, в країнах континентальної 

Європи термін «палладіанство» вживається рідко. Палладієвський 

стиль таких архітекторів, як Кваренгі, Старов і Казаков, в російській 

літературі прийнято описувати як початковий етап розвитку класициз-

му. 

В кінці XVIII століття вже не настільки модний стиль знайшов 

друге життя в Північній Америці, в числі архітекторів які його викори-

стовували був Томас Джефферсон. Яскравий приклад північноамери-

канського палладіанства - Білий дім у Вашингтоні. На початку XX 

століття до нього звернулися неокласики, а в Россії його вплив продо-

вжився до середини століття - архітектуру «сталінського класицизму» 

будували по канонах Палладіо. 

І навіть сьогодні, коли архітектура повністю змінилася, трак-

тат Палладіо не втратив свого значення в процесі формування худож-

нього смаку. Правила пропорціюнування, так важливі в епоху Рене-

сансу, і сьогодні впливають на сприйняття споруд, і теорія Палладіо 

дає ключ до управління цим найважливішим творчим інструментом - 

вона «виховує око», вчить бачити гармонію і недосконалість, знаходи-

ти спосіб домагатися кращого і виправляти недоліки. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС ЦЕНТРІВ В 

МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Абдоков Р.І. 

Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 

Наразі у найзначніших містах є проблема недостачі бізнес 

центрів, як підстроєних по європейськім стандартам, так і для подаль-

шого розвитку ділового напрямку економіки у таких містах. Нові 

прийоми призначені для відходження від старих прийомів формування 

з минулих років під час СРСР. 

На сьогодні можна зазначити значну кількість аналогів у різ-

них куточках світу як у Європі, так і в Азіі та Північній Америці, серед 

яких найбільш цікавими з архітектурного спрямування є: 

Binet,Париж,Франція Miramare,Загреб,Хорватія, 

Proposal,Загреб,Хорватія 
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Слід зазначити, що у сучасному часі основними тенденціями 

формування ділових центрів є: 

1. Співвідношення типу будівлі ділового центру з типом орга-

нізаційної структури, що розміщується в ньому; 

2. Визначення чіткої типології та композиційно-планувальної 

структури ділового центру: 

– для моделі будівлі ділового центру закритого типу характер-

ні такі типологічні закономірності: вертикальне функціональне зону-

вання; коридорна планувальна структура; компактна композиційна 

схема; спеціальне призначення приміщень; сувора спрямованість і ви-

значеність комунікацій; статичність, нездатність до трансформацій; 

– для моделі будівлі ділового центру відкритого типу характе-

рні такі типологічні закономірності: горизонтальне функціональне зо-

нування; осередкові-зальних, анфіладно-кільцева, коридорно-кільцева 

планувальна структура; компактна композиційна схема; універсальне 

призначення приміщень; сувора спрямованість і визначеність комуні-

кацій; динамічність, здатність до трансформацій; 

– для моделі будівлі ділового центру синхронного типу харак-

терні такі типологічні закономірності: функціональні блоки ізольовані 

один від одного; чарункова планувальна структура; лінійна компози-

ційна схема; універсальне призначення приміщень в рамках одного 

осередку (модуль-офіси); комунікації між осередками зведені до міні-

муму; статичність, нездатність до трансформацій; 

– для моделі будівлі ділового центру випадкового типу харак-

терні такі типологічні закономірності: павільйонна планувальна струк-

тура; розчленована композиційна схема; універсальне і спеціальне 

призначення приміщень; комунікації обмежені і випадкові; динаміч-

ність, здатність до трансформацій. 

3. Здатність до можливості включати в себе кілька моделей ві-

дразу. Оле слід виділити декілька моделей бізнес центрів, які прохо-

дять через різні організаційні моделі як своєрідні етапи свого розвит-

ку: закрита – випадкова – відкрита – синхронна стадії. 

4. Наявність зміни функціональних пріоритетів (тенденція фу-

нкціонального домінування), заснована на зміні типу ділових відносин, 

має на увазі, що тип ділового центру в кожен конкретний відрізок часу 

диктує одна з його домінуючих функцій: кредитно-фінансова, торгова, 

функція біржової діяльності. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ 

ТЕАТРАЛЬНО – КОНЦЕРТНИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Демиденко М.С. 

Науковий керівник – Дудка О.М., канд. архіт., доцент 
 

- Трансформація сценічного простору 

 Простір залу для глядачів і сцени в сучасному театрі стало одним з 

важливих інструментом сценографії. У проектах театрів ХХ століття 

з'явилися рішення, в яких зали або збільшувалися за рахунок об'єднан-

ня їх з додатковим простором, або, навпаки, зменшувалися за рахунок 

поділу трансформуються стінами. 

 Не часто застосовуваний, але дуже ефектний прийом створення 

видового розкриття зовнішніх стін театру використовується для досяг-

нення можливості мати потужний емоційний вплив на глядача. Прий-

ом полягає в створенні розсувних воріт в ар'єрсцені або бічній стіні 

залу, що є одночасно зовнішньою стіною будівлі театру. 

 Основні трансформовані елементи театрального простору умовно 

можна розділити на елементи залу для глядачів (поворотний і перемі-

щуваний партер (блітчерів (див. Словник)), розсувні перегородки і 

т.д.), верхню механізацію сцени (штанкети, кран-балки і т.д.) і нижню 

механізацію сцени (поворотний круг, барабан, підйомно-опускні пло-

щадки, люки-провали і т.д.). Окремо можна виділити збірно-розбірний 

портал сцени. 

 Закладаючи можливості пристрою в театральному залі різних ком-

бінацій розташування місць для глядачів, потрібно враховувати основ-

ні технічні способи їх трансформації: ручна трансформація, напівавто-

матичне штабелирование крісел на спеціальних візок, установка крісел 

на телескопічні трибуни (блітчерів), установка крісел на рейки, прист-

рій і зберігання крісел в просторах-блоках під спеціальним підлогою. 

 Сценічна механізація розділяється на два основних види. Верхня 

механізація сцени - техніка, яка розташовується над сценою і відпові-

дає за зміну задників, лаштунків, падуг, різних завіс. І нижня механіза-

ція сцени, механіка, розташована нижче сцени і безпосередньо в її рів-

ні – підйомно - опускні площадки сцени, оркестрової ями, хору, люки-

провали, системи завантаження декорацій. 

 У залах з трансформаціями сцени можливо пристрій технологічно-

го стелі над всією площею залу. Стеля в трансформованих театральних 

просторах один з важливих елементів сценографії. Театральне техно-

логічне обладнання в сучасному театрі часто монтуються на "техноло-

гічному" стелі, представляє собою металеву решітку, на якій можливо 

розмістити їх в будь-якому необхідному для сценографії місці. 
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- Інтеграція інтер’єрного простору 

 Концепція художньої інтеграції базується на взаємопроникнення і 

синтезі просторово-часового контексту; художніх підстав, індивідуа-

льного творчого начала (автора і адресата), пов'язаних в єдине ціле на 

рівні мета-системи архітектури: мета-мистецтва, мета-науки, метадея-

тельності. Концепція є основоположною для вирішення проблеми до-

сягнення цілісності в новітній архітектурі і адресує до міжсистемних 

актуальної творчості архітектора. 

 В аналіз взаємодії архітектури з усім колом мистецтв включені тра-

диційні художні чинники: колір і лінія (живописно-графічний); плас-

тика і обсяг (скульптурний); слово і інтонація (літературно-

поетичний); звук і мелодія (музичний); рух і жест (театрально-

хореографічну), а також відносно нові фактори та країни, що розвива-

ються форми художнього творчості: кадр (фото-кінематографічний); 

цифровий алгоритм (дігітальноціфровой). Особливу інтегруючу роль 

відіграють фактори багатоелементних (Синтетичних) мистецтв: теат-

ральний, кінематографічний, а також багатогранний фактор дизайну, 

споріднений архітектурі. Актуальні тенденції концептуального твор-

чості, видовищності або шоу, феномени моди фігурують як загально-

видового процеси. Слід зазначити, що система принципово розумієть-

ся як гнучка і динамічна, в якій кожен фактор може виражатися в цілій 

низці художніх явищ. 

- Новітні технології 

На театральне мистецтво сьогодні мають величезний вплив постійно 

удосконалюються мультимедійні технології. Маючи синтетичну при-

роду, театр відкритий для новітніх технічних досягнень. У сценографії 

стали часто застосовуватися відеопроекції і тривимірна комп'ютерна 

графіка. В сучасній сценографії часто використовується відеопроекція 

не тільки на плоский екран, але і на нестандартні поверхні. Іноді, ві-

деопроекція здійснюється на дерев'яну обшивку залу, яка створювала 

ефект ремінісценції в минуле. 

Також, останнім часом у театр активно впроваджується доповнена ре-

альність - технологія, що додає в реальний світ віртуальні предмети. 

Класичний приклад - кольорова лінія, що показує траєкторію руху 

шайби при телетрансляції хокейних матчів. Ця траєкторія малюється 

на комп'ютері, після чого накладається на реальне зображення хокей-

ного майданчика.  
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ПРИЙОМИ ЕКООРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ОФІСНИХ 

БУДІВЕЛЬ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Ельорш Мунір 

Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 

Сучасні офісні будівлі – це середовищні об'єкти з діловою фу-

нкцією, яка прямо залежить від сфери діяльності компанії, яка орієн-

тована на специфічний процес зі своїми строгими технологічними ви-

могами.  

Архітектура як мистецтво проектування, спорудження та 

оздоблення офісних будівель створює штучне середовище, зручне для 

комфортного перебування людей. Архітектурні рішення будівель під-

приємств мають індивідуальний стиль, техніку виконання. За архітек-

турних засобів створюється мікроклімат для комфортного перебування 

людей. Основне завдання архітекторів, які проектують екоорієнтовані 

офісні будівлі – створити сприятливий для перебування та роботи про-

стір, інтегрувати об'єкт в навколишнє середовище з мінімальним нега-

тивним впливом  (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Особливості формування рекреації в офісних будівлях 
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Проектування екооріентірованих офісних будівель, що відпо-

відають сучасним вимогам, – досить складне завдання. Більшість поді-

бних об'єктів створюються в даний час на емпіричному рівні, без ура-

хування вимог до їхнього розміщення, тощо. Тому формування ком-

фортного архітектурного середовища екоорієнтованих офісних буді-

вель є комплексна наукова проблема і найважливіша практична задача, 

яку слід вирішувати на таких рівнях: еколого-ландшафтному, інфор-

маційно-естетичному та енергозберігаючому рівні. 

Основне значення набуває аналіз світового досвіду проектування, бу-

дівництва і експлуатації екоорієнтованих офісних будівель.  

В даний час одним з актуальних підходів до проектування да-

них об'єктів є екологічний підхід. Він передбачає використання нових 

технологій, еко матеріалів, особливих прийомів об'ємно-просторової 

організації та інтеграції будівлі з елементами природного середовища 

(рослинність, геопластика, водні пристрої).  

Своєчасним і актуальним стає виявлення нових, нетрадицій-

них прийомів проектування, спрямованих на формування унікального 

комфортного архітектурного середовища екоорієнтованих офісних 

будівель з використанням засобів «зеленої» архітектури. 

При розробці дизайну офісних будівель важливо організувати 

чітке зонування середовища з зонами для максимально ефективної 

роботи і відпочинку людей в системі екстер'єрних та інтер'єрних прос-

торів, зберігти впізнаваний для відвідувачів стиль. Сучасні можливості 

дозволяють створити умови для проектування офісних будівель будь-

якої конфігурації з використанням модульних конструкцій, що адап-

туються до конкретних умов.  

Серед основних прийомів екодизайну у формуванні екс-

тер’єрних та інтер’єрних просторів у структурі офісних будівель слід 

виділити: 

– поділ обсягу або простору будівлі на складові частини за до-

помогою включення елементів екодизайну; 

– включення в структуру просторів елементів екодизайну 

шляхом витіснення і заміни їх об'ємних мас; 

– накладання елементів екодизайну на фасади або стіни при-

міщень будівлі. 

Всі прийоми спрямовані на виявлення екологічних, пластич-

них і колористичних характеристик, а також на посилення образності 

екстер'єрних та інтер'єрних просторів офісних будівель.  

Використання цих прийомів допомагає органічно поєднувати 

природні і антропогенні елементи в архітектурі офісних будівель, за-

безпечує комфортні умови для повноцінної роботи співробітникам і 
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перебування відвідувачів, підкреслює індивідуальність середовища, 

при цьому забезпечує його стійкість. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ 

КОМПЛЕКСІВ 
 

Некрасова Д.Є. 

Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент 
 

 У сучасному світі запорукою успішного розвитку країни стають 

інвестиції в підростаюче покоління та його освіту. В Україні зацікав-

леність стосовно до освоєння тенденцій і проблематики формування 

студентських комплексів обумовлена загальною потребою студентсь-

кої молоді у житлі. Незважаючи на нормативні вимоги з проектування 

тимчасового житла, студентські комплекси продовжують будувати з 

порушенням встановлених нормативів щодо функціонально-

планувальних рішень, складу та площі приміщень.  

 Архітектурна організація студентського комплексу, орієнтована 

на колективний побут, не враховані психологічні та соціальні аспекти 

формування особистості в період навчання у вузі. 

Спеціалісти вважають, що удосконалення гуртожитку має здійснюва-

тися в напрямку індивідуалізації житлових просторів, підвищення ко-

мфортності та адаптації студентського житла до нових технологій. Це 

потребує, перш за все, змін в сфері проектування студентського житла 

на основі нових заходів, які мають враховувати вимоги студентської 

молоді. Найбільшим недоліком можна вважати основний принцип роз-

селення по 3 і більше людини в кімнату, коли середній показник жит-

лової площі 5,5-6 м2 на людину, що призводить до тісного проживання 

та негативних психоемоційних наслідків. 

Організація об'єктів гуртожитку за кордоном демонструє пе-

реважання одиночного розселення в кімнату. Середній показник площі 

12-20 м2 на людину.  

Існуючі гуртожитки зазвичай мають низький рівень архітекту-

рно-образної виразності, сюди можна віднести: монотонність фасадів, 

відсутність будь-якої архітектурної композиції та оптимального внут-

рішнього двору, пластики і декору фасадної системи. Причина цього 

нераціональна коридорна система, монофункціональний внутрішній 

зміст і однотипність приміщень. 

Функціонально-планувальна структура студентського гурто-

житку складається з наступних зон:  

- основні зони: житлова; громадська; адміністративно-

господарська.  



 311 

- додаткові зони: навчальна; зона харчування; спортивна; 

суспільно-інформаційна; культурно-розважальна. 

Існуючі будинки та комплекси студентського житла характе-

ризуються, в цілому, недостатньо розвиненою інфраструктурою побу-

тового і культурного обслуговування.  

Слід зауважити, що досвід зарубіжних країн підтверджує до-

речність проектування приміщень різноманітного культурно-

побутового, суспільно-інформаційного призначення, які є необхідними 

для забезпечення соціально-психологічного комфорту в студентському 

комплексі.  

Студенти творчих спеціальностей ставлять на перше місце не-

звичайність і екстравагантність студентського житла, цікавий дизайн 

інтер'єру житлової комірки, 4% опитуваних студентів віддали перевагу 

ультрасучасним архітектурно-планувальним рішенням та всього 1% 

котрі проголосували за існуючий стан гуртожитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Вибір архітектурно-просторового рішення студентського житла 
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- наявність розвинутої інфраструктури; 

- оптимальне функціонально-планувальне рішення; 
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льно-культурного призначення; 

- можливість створення особистого простору на рівні 

житлової комірки; 

- виразність і сучасність зовнішнього вигляду будівлі, 

композиційне відображення архітектурно-просторової структури. 
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основні проблеми та ураховувати потреби при реконструкції існуючих 

і будівництві нових студентських комплексів. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО 

БЛАГОУСТРОЮ ВНУТРІШНЬО ДВОРОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

МІСТА 
 

Зайцева А.О. 

Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 

В даний час благоустрою та озелененню міського середовища 

приділяється особлива увага, про що говорить принциповий перехід 

від вирішення суто утилітарних завдань до створення гармонійного 

архітектурно-ландшафтного середовища, що має певну естетичну 

цінність незалежно від величини і значення об'єкта в структурі міста. 

Благоустрій внутрішньо дворового простору – це комплекс заходів, 

який забезпечує безперешкодний доступ до житлових і громадських 

будинків, різних функціональних зон всередині дворового простору. 

На даний час виявлено ряд проблем на прикладі існуючих 

дворових просторів. На першому місці: неорганізовані паркувальні 

місця, хаотична парковка (найчастіше жителі дворів змушені 

розміщувати свої автомобілі біля прибудинкових територій через 

нестачу паркувального місця); друга проблема: відсутність або 

поганий стан МАФ; третя проблема: поганий стан покриттів дворової 

території (асфальтове покриття, плиткове покриття, гумове покриття 

дитячої або спортивної зони); четверта проблема: низький рівень 

безпеки території (найчастіше через відсутність достатнього 

освітлення); і нарешті, п'ята проблема: низький рівень 

функціонального зонування (відсутність майданчиків для вигулу 

тварин тощо). 

Рішенням цих проблем стане, перш за все, формування двору 

за допомогою застосування системного озеленення ділянки (дерева, 

жива огорожа), таким чином відбудеться чіткий розподіл кордонів 

дворового простору від міської території. Для того щоб звільнити 

прибудинкову територію або територію майданчиків активного чи 

спокійного відпочинку від парковки необхідна локалізація 

паркувальних місць  (парковка, еко-парковка, гостьова парковка). 

Дитячі та спортивні майданчики повинні відповідати 

інтересам різних груп населення і мати унікальний архітектурно-

художній образ. 

Комплексні майданчики найбільш зручні і цікаві по композиції, 

складаються з трьох зон: для батьків з дітьми дошкільного віку, 
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майданчики для дітей шкільного та підліткового віку. Ці зони 

ізолюються одна від одної планувально або за допомогою елементів 

озеленення (низьких живоплотів, газонів або квітників).  

Зона для батьків розташовується з урахуванням забезпечення 

постійного спостереження за кожним ігровим майданчиком.  

Слід зазначити, що на даний час далеко не в кожному дворі, 

сквері чи парку дитячі майданчики діляться на зони для різного віку 

дітей. 

В цілому архітектурно-ландшафтне формування благоустрою 

внутрішньо дворової ділянки повинно відповідати сучасним  

тенденціям проектування та передбачати: 

• створення системи доріжок, стежок та пандусів на ділянці із 

забезпеченням комфортних умов їх експлуатації (у тому числі мало 

мобільними групами населення); 

• будівництво підпірних стінок; 

• забезпечення чіткого функціонального зонування 

екстер’єрного простору – будівництво спортивних і дитячих 

майданчиків, прибудинкових паркувальних місць, зон відпочинку, 

господарських зон; 

• встановлення систем зовнішнього і ландшафтного освітлення з 

метою забезпечення утилітарних завдань, умов безпеки та формування 

індивідуального художнього образу середовища у вечірній час доби; 

• формування системи авто поливу озелених територій; 

• будівництво водойм і водних споруд різних типів. 

Створення сучасного архітектурно-ландшафтного благоустрою 

внутрішньо здорового простору потребує користування всіх правил та 

норм композиційної побудови із визначенням типології двору та 

грамотним функціональним зонуванням території. Так стає можливим 

проектування ергономічно правильного та естетично привабливого 

дворового простору для найбільш комфортного перебування та 

відпочинку людей. 

 

ПРИЙОМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ У ПРОЕКТУВАННІ СУЧАСНОГО 

ЖИТЛА 
 

Чумак Т.С.  

Науковий керівник – Попова О.А., канд. архіт., доцент 
 

У першій половині XX століття в зв'язку з розвитком промис-

ловості відзначається різке скорочення озеленених територій і природ-

них ландшафтів. Особливо гостро деградація середовища проявляється 
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в великих містах, де сформувалося агресивне оточення, де людині дис-

комфортно і не вистачає спілкування з живою природою. Це породило 

прагнення ввести живу природу в чужу їй штучно створені форми. В 

основі концепції проектування сучасних будівель лежить ідея того, що 

якість навколишнього середовища безпосередньо впливає на якість 

нашого життя. В таких умовах зростає роль «зеленої» архітектури, яка 

створюється завдяки взаємодії інженерних, ландшафтних і архітектур-

них рішень. 

Один із принципів екологічності архітектури - це гармонія і 

краса. Це не просто естетична категорія, а й одна з основних цінностей 

людства, яка не залишає байдужими людей протягом багатьох тисячо-

літь. Поняття краси не однозначно, але складається з таких характери-

стик, як гармонійність форм, витонченість, співмірність, природність, 

точність пропорцій і сприймається як синтез форми і змісту, злитий в 

єдиний образ.  

У сучасній практиці проектування і будівництва житла про-

глядаються характерні принципи і прийоми екологічної архітектури, 

як в урбанізованому, так і в природному середовищі. Ці прийоми і 

принципи можна умовно розділити на кілька основних напрямків еко-

логізації житла. 

Екологізація сучасних житлових будівель розвивається за 

двома основними напрямками: архітектурно-ландшафтного та інжене-

рно-технічного. 

І перше з них - вирішення проблеми екології в боротьбі за чис-

те повітря в місті шляхом інтеграції природного середовища в урбані-

зоване житлове - симбіоз природи з архітектурними спорудами і нови-

ми технологіями, створюючи якийсь «оазис» у міському середовищі за 

допомогою вертикального та горизонтального озеленення будівель. 

Найпопулярнішим є озеленення дахів. 

Екологічний ефект зелених дахів дуже великий: 

- в літній час покрівля не перегрівається, вирівнюється добо-

вий температурний режим покрівлі, в зимовий час є додатковим утеп-

лювачем; 

- знижує запиленість атмосфери; 

- захищає конструкції покрівлі від ультрафіолетових променів, 

знижує електромагнітні випромінювання; 

- є непоганим шумозахистом, навіть взимку; 

- підвищує загальну вологість повітря, виступає природним 

фільтром дощової води, поглинає вуглекислий газ і виробляє кисень; 

- продовжує термін служби конструкцій. 
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Інший напрямок екологічності та екологізації житлового сере-

довища - часткова або максимально можлива інтеграція людини в при-

родне середовище. Прикладом є будівництво невеликих екологічних 

містечок, які принципово діляться на два типи: престижні «міста сади» 

- елітні поселення для людей з високим достатком і доступніші екопо-

селення для звичайних людей, які бувають різної валентності (одні 

йдуть від урбанізації, інші її вдосконалюють). Елітні поселення відріз-

няються вишуканою архітектурою котеджів і особняків найрізномані-

тніших стилів, високим рівнем комфорту і ландшафтного дизайну.  

Тоді як екопоселення, навпаки, - економічні в експлуатації по-

селення, що використовують природні недорогі матеріали і поновлю-

вану енергію та інші ресурси. 

Ще один аспект екологізації архітектурного середовища - візу-

альна екологія, яка виражається в особливому підході до формоутво-

рення архітектурних об'єктів і їх зовнішньому вигляду. Одним з на-

прямків візуальної екології сучасної архітектури є біонічний підхід, 

який включає в себе дослідження особливостей будови і форм приро-

ди, текстури поверхонь її елементів. 

До інженерно-технічного напрямку відносяться наступні 

прийоми. 

Використання екологічних будівельних і оздоблювальних ма-

теріалів актуально в умовах повсюдного поширення продуктів органі-

чної хімії та інших штучних матеріалів. Небезпека застосування синте-

тичних (та й природних) матеріалів полягає в тому, що вони вплива-

ють на довкілля та людей, що перебувають там.  

Для створення енергоефективного житла та комфортного мік-

роклімату в ньому використовують такі інженерні системи: сонячні 

колектори, геотермальні установки, системи приточно-витяжної вен-

тиляції та рекуперації. 

Виявлення напрямків, прийомів екологізації архітектурного 

середовища на основі аналізу розглянутих прикладів дозволяє вибира-

ти і застосовувати в проектній практиці реального проектування і бу-

дівництва прийоми формування екологічного житла, як для постійно-

го, так і для тимчасового проживання. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ 

ВИСОТНОЇ ЗАБУДОВИ 
 

Айнау Мохаммед  

Науковий керівник – Велігоцька Ю.С., канд. архіт., доцент 
 

Під час бурхливого розвитку промисловості, що почався в 

XVIII столітті, основним прагненням людства було підкорення приро-

ди, підпорядкування її собі. В архітектурі це прагнення знайшло своє 

вираження в будівництві хмарочосів, включених в урбанізоване сере-

довище, що є складною інтегрованою системою. Однак XXI століття 

характеризується значним зростанням висотних антропогенних елеме-

нтів, пов'язаних зі сталим розвитком міст, що в свою чергу передбачає 

істотне підвищення значимості екологічних чинників при їх форму-

ванні. Це призводить до пошуку нових архітектурних елементів. Еко-

логічно комфортні висотні будівлі є одним з важливих рішень цих за-

вдань. Вони являють собою еколого спрямовані багатоповерхові буді-

влі і споруди, сформовані з урахуванням композиційно-планувальними 

і об'ємно-просторових рішень, що включають в свою структуру сучас-

ні енерго- та теплозберігаючі, природоінтегровані технології із за-

мкнутим циклом життєзабезпечення 

Висотна забудівля є високотехнологічним, інтелектуальним, 

об'єктом будівництва, що  потребує достатнього енергоспоживання. 

Застосування енергоефективних рішень, відбивається на архітектур-

ному образі будівлі, впливає на форму і пластику, дизайн поверхонь, а 

також формує індивідуальні об'ємно-планувальні рішення. Поліпшен-

ня естетичних якостей середовища досягається за рахунок об'ємно-

планувальної організації, яка буде органічно включати архітектурні 

об'єкти в середу і не створювати дисгармонії із зовнішнім оточенням. 

На основі аналізу світового досвіду будівництва сучасної ви-

сотної забудови можна виділити актуальні тенденції. 

Однією з перших важливих тенденцій є створення біокліматичної ви-

сотної будівлі, яка сприяє розвитку використання альтернативних 

джерел енергії з нульовим рівнем викидів СО2, сприяючи політиці про 

економію енергії та скорочення викидів вуглецю, включає прийоми 

використання: сонячної та вітряної енергії, біо-технологій, природною 

вентиляція, циклової водної інфраструктури, рослинних включень та 

прийом сталої архітектури.  
Розвиток біокліматичних хмарочосів також включає комплекс 

споруд, згрупованих в одну єдину групу, що знаходиться в екологічній 

рівновазі з людиною і навколишнім середовищем. Висотні конструкції  

вертикальних об’єктів являють собою житлові та робочі зони з органі-
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чним об'єднанням елементів рекреаційного середовища, будучи прек-

расним компромісом заміщення живої природи.  

Також до цієї тенденції слід віднести природоінтегрованність 

або архофітомеліорацію, яка перетворює висотні будівлі в природні 

оазиси, які виключають перегрів навколишньої території за рахунок 

озеленення внутрішнього і зовнішнього простору будівель, формуючи 

нові рекреаційні території зменшуючи антропогенне навантаження в 

містах. Та заміщають недостатню кількість озеленення в містах. 

В архітектурі XXI століття з'являється новий альтернативний 

напрям формування висотної архітектури, який позначив різноманіт-

ність функції і форми, який дозволив поліпшити естетичну якість за-

будови та допомогло  перейти на новий рівень формування ВЗ - фор-

мотворчий, де архітектори в першу чергу розглядають висотну будів-

лю як поєднання форм і сучасних технологій. 

В даному випадку дуже часто використовуються сучасні кіне-

тичні оболонки будівель з фасадними системами, огороджувальні кон-

струкції діагональних сітчастих оболонок з модульним енергоефекти-

вним склінням, які дозволяють забезпечити сприятливий клімат всере-

дині будівлі, за рахунок відповідної реакції на різні кліматичні умови і 

забезпечують комфорт з малими енергетичними затратами. 

Також до тенденцій слід віднести сучасні формоутворення. Сьогодні 

нові умови диктують нові варіанти архітектурно-планувальних та про-

сторових рішень, організації центральних атріумів і вільного простору, 

сучасних форм, скручування, звуження, зміщення і т.п., які дозволяють 

знижувати вітрові та структурні навантаження, а також кількість мате-

ріалів і енергії. 

Також актуальним сьогодні є будівництво висотних будівель, 

побудованих на основі перероблених і повторно використовуваних 

матеріалів (алюмінієві банки, гранульована папір, скло, деревні відхо-

ди тощо) що створює колосальний орієнтир для стійких висотних бу-

дівель. 

На основі виявлених тенденцій у висотному будівництві сьо-

годні, можна зробити висновок, що найбільш актуальним є підвищен-

ня енергоефективності, і йде пошук рішень щодо зниження витрат на 

обслуговування будівлі. При всьому цьому спостерігається зростання 

поверховості будівель і використовуються все більш сміливі архітек-

турно-планувальні рішення, які дивують формоутворенням і дизайнер-

ськими засобами. Сучасна архітектура висотної забудови досягає жит-

тєво необхідної мети об'єднати екологічність, економічність, комфорт, 

безпеку, багатофункціональність і естетику з раціональними техноло-

гічними і конструктивними рішеннями. 



 318 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ 

ПАРКІНГІВ  
 

Зінченко А.К. 

Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 

Актуальність дослідження обумовлена трансформацією соціа-

льно-економічних умов, що призводять до зміни ролі і місця людини в 

сучасному світі, різноманітності і швидкій зміні її потреб в організації 

матеріально-просторового оточення. Все це визначає необхідність пе-

регляду існуючих підходів до архітектурно-просторової організації 

середовища міста. Формування архітектурного середовища з ураху-

ванням різноманітних потреб різних соціальних груп населення стало 

основним в архітектурному і містобудівному проектуванні. Однак, до 

цього часу, на жаль, дуже мало уваги зверталося на гуманістичний і 

художній аспект формування матеріально-просторового оточення су-

часної людини, що включає об'єкти транспортної та інженерної інфра-

структури міста. 

Загальна чисельність парку легкових автомобілів має тенден-

цію до значного зростання. Масова автомобілізація породжує величез-

ну кількість взаємопов'язаних між собою проблем: соціальних, еконо-

мічних, екологічних та санітарно-гігієнічних, проте до цих пір про-

блеми гуманістичного характеру архітектурного середовища, що 

включає об'єкти транспортної інфраструктури, практично не вирішу-

валися в сучасній вітчизняній архітектурно-містобудівній практиці. 

З метою вирішення ряду позначених проблем необхідно розг-

лядати архітектурне середовище паркінгів з позиції екологічного під-

ходу, який дозволить підвищити їх не тільки функціональні, екологіч-

ні, але й естетичні якісні характеристики. 

В сучасних умовах при виконанні реконструкції або новому будівниц-

тві необхідно передбачати будівництво гаражів-стоянок відповідного 

для кожної конкретної ситуації типу (надземних, підземних або напів-

підземних). 

Об'ємно-просторове і образне рішення паркінгу повинно по-

єднуватися з архітектурою адміністративно-торговельних центрів, жи-

тлових комплексів, видовищних об'єктів, транспортно-комунікаційних 

вузлів, і бути органічно вписано в транспортну інфраструктуру місця.   

Об'ємно-просторові характеристики паркінгу, як своєрідної 

транспортної споруди, можуть активно впливати на міське середови-

ще, наприклад, на силует міста, створюючи нові і перерозподіляючи 

вже сформовані традиційні візуальні зв'язки. У містах з ситуацією цін-

ної історичної забудовою, де неприпустимо активне впровадження в 
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силует міста, або при будівництві великих адміністративно-офісних, 

готельних центрів найбільш розумними є підземні багаторівневі паркі-

нги і автостоянки. При створенні таких потужних центрів виправдано 

пристрій підземних стоянок зі зручними переходами від них в обслу-

говувані ними будівлі масового відвідування. Останнім часом для гру-

пи таких об'єктів створюється загальна підземно-цокольна платформа, 

в якій влаштовуються в декількох рівнях стоянки, склади, під'їзди до 

них та інші споруди допоміжного та обслуговуючого напрямки. 

Правильно розташований і спланований паркінг знижує нега-

тивний екологічний вплив на навколишнє середовище. 

Містобудівники та архітектори в процесі проектування паркі-

нгів повинні вирішувати цілий комплекс питань щодо створення ком-

фортного середовища, яка дозволить людям задовольняти їх повсяк-

денні потреби і відповісти вимогам сталого розвитку міст. 

З позиції екологічного підходу до проектування паркінгів слід 

виділити ряд сучасних тенденцій їх формування: 

– раціональне розташування в міському середовищі; 

– вибір об'ємно-просторового рішення будівлі з урахуванням 

кліматичних особливостей місця будівництва; 

– впровадження енерго ефективних технологій (озеленення 

дахів і фасадів будівлі, застосування басейнів для збору дощової води, 

сонячні панелі, вітро генератори тощо); 

– гуманізація міського середовища шляхом створення сучас-

ного архітектурного об'єму будівлі. 

– використання переробленої сировини в будівництві. 

Дотримання всіх вище перелічених позицій дозволить сфор-

мувати функціонально і естетично привабливий архітектурний об'єм 

будівлі паркінгу і забезпечить його відповідність до основних поло-

жень концепції сталого розвитку міського середовища з позиції еколо-

гічного підходу. Це дозволить створити гуманну середовище, яке за-

безпечує можливість людям задовольняти їх повсякденні потреби і 

відповідає екологічним вимогам. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ДІЛОВИХ ЦЕНТРІВ 
 

Ель Сакка Мохамад   

Науковий керівник – Велігоцька Ю.С., канд. архіт., доцент 
 

За часи культури постіндустріального, або інформаційного су-

спільства, основна діяльність людини полягає в розумовій діяльності, 

"інтелектуальному виробництві". В умовах нинішніх вимог життєді-
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яльності міст і при обліку сучасних аспектів розвитку суспільства, іс-

тотна діяльність людини полягає в офісних приміщеннях. Даний про-

цес протікає в основному в різних ділових просторах. Сучасні ділові 

центри представлені широким спектром різних структур, що обумов-

лено великою різноманітністю напрямків і форм ділової активності. В 

умовах розвитку комп'ютерної технологічності, архітектура сучасних 

ділових центрів вимагає особливого робочого середовища. Сучасні 

можливості в галузі архітектури, обчислювальної техніки, кібернети-

ки, конструкцій, матеріалів, дозволяють діловим центрам по всьому 

світу розвиватися за межі функціональності, а створюють здатність 

сприймати, взаємодіяти з людьми. 

Питання інтерактивності були підняті лише на початку 2000-х 

років, а прийоми почали формуватися за допомогою розвитку сучас-

них технологій, і вчених, що теоретизували їх функції. Після чого, 

з'явилися такі терміни, як: медіа-архітектура, світлова архітектура, 

адаптивна архітектура, гіперархітектура, інтерактивна архітектура і 

т.п. 

Інтерактивність відобразилась на архітектурі ділових центрів у 

вигляді нових методів проектування. Розвиток сучасних технологій, 

удосконалення обчислювальної техніки виходить на рівень високосу-

часної архітектури.   

Сьогодні інтерактивні ділові центри (ІДЦ) - це динамічні архі-

тектурні об’єкти, в яких протікає багатофункціональна діяльність лю-

дини, в яких використовуються  інтерактивні технологічні системи 

взаємодії з навколишнім середовищем, здатні задовольнити мінливі 

потреби щодо перемінних індивідуальних, соціальних і екологічних 

вимог. 

До основних прийомів інтерактивності в ділових центрах слід віднес-

ти: адаптивність; мобільність; модульність; трансформація; інформа-

тивність; віртуальність. 

Потреба в інтерактивних ділових центрах заснована на проду-

ктивності. Основним з важливих особливостей є адаптивність (транс-

формація), яка дозволяє реагувати на мінливі  соціальні, економічні, 

функціональні  та кліматичні вимоги до умов в приміщеннях. За раху-

нок цих технологій можливо отримати найбільш комфортні умови для 

праці, маючи можливість трансформувати до любих вимог робочого 

простору.  

Також одним з важливих вимог в ІДЦ є інформативність. І по-

ліпшення цього процесу можна домогтися використовуючи  інтерак-

тивні поверхні. Можливості застосовування таких конструкцій більш 

ніж великі, вони здатні прикрасити будь-який центр і оживити будь-
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яке приміщення. Головна їхня особливість полягає в тому, що вони 

здатні реагувати на рухи людини. Це універсальний і оригінальний 

спосіб подачі інформації і рекламування в ІДЦ. 

Ще одним із особливих прийомів інтерактивності в ділових 

центрах є медіафасади, які вводять знаряддя спілкування, що взаємо-

діють за допомогою мультимедійних систем і екранних технологій.   

Завдяки цих технологій в центрах відбувається обмін інформацією з 

середовищем і користувачами.  З одного боку, медіафасади  в ІДЦ мо-

жуть бути включені  після завершення будівництва, спрямована на 

підвищення яскравості будівлі з візуальним, фізичним, часто з худож-

нім або суспільно значущим змістом.  

Використання  світлових засобів теж формує напрям інтерак-

тивності ділових центрів. Вони являють собою легкий, нематеріальний 

прийом в ІДЦ, що досягається за рахунок систем освітлення будинку, 

взаємодія з робітниками центрів за рахунок  дизайну, що націлений на 

створення і передачу письмових, голосових повідомлень, динамічних 

зображень. 

Також в ділових центрах можуть використовуватися кінетичні 

поверхні, що включають рухливі конструктивні елементи, які взаємо-

діють із середовищем.  Дані технології  допомагають застосовувати 

природну енергію;  естетичної потреби людини в постійній зміні на-

вколишнього середовища і полягає в видовищності архітектурних 

форм. 

Аналізуючи зарубіжні приклади в ІДЦ можна зустріти також 

сприйнятливі поверхні – чутливі архітектурні технології, здатні до 

швидкої трансформації, із застосуванням "інтелектуальних" поверхонь 

і матеріалів. Також зустрічається термін віртуальні та транстехнології. 

Що дозволяють міняти масштаб, форму і стан в залежності від навко-

лишнього середовища, який фізично не існує. 

Отже, визначено сучасні особливості ІДЦ, що включають такі 

технології, як: інтерактивні, медіафасади, світлові, адаптивні, кінетич-

ні архітектура, cприйнятливі та ін, які спрямовані на забезпечення вза-

ємозв'язку сучасної робоити ІДЦ, так покращення їх продуктивності, 

інформаційності, економічності  та комфорності пребування в них. 
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ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ 

ВІЗУЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Колибельнікова Ю.В. 

Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент 
 

В сучасний період у суспільстві багатьох країн спостерігається 

попит у креативних центрах соціальної активності, які можна кла-

сифікувати за характером діяльності та напрямами суспільного життя. 

Арт-центр - це міжнародний центр сучасного мистецтва, який 

може поєднувати в собі театральний простір, приміщення для галереї, 

студія, майданчик для музичного виконання, майстерня, освітній за-

клад, громадська організація з мистецьким спрямуванням, приміщення 

з технічним обладнанням для мистецьких подій. 

Соціальний центр - це спеціально організований простір для 

дозвільної діяльності людей певної громадської спільноти. 

Виставковий комплекс - спеціальна територія, з розташовани-

ми на ній будівлями і спорудами, використовуваними для проведення 

виставок чи ярмарків. 

При проведенні аналізу особливостей архітектурного фор-

мування таких закладів було виявлено наступні принципи: максималь-

на відповідність об’єкту структурі міста,; універсальність виставкових 

будівель; гнучкість внутрішнього планування; можливість органічного 

розширення комплексу; практично необмежений вибір варіантів 

об'ємно-просторових композицій, розроблених на єдиній функціо-

нальній, планувальній та конструктивній основі. Залежно від конкрет-

них містобудівних, природно-кліматичних умов, форми та рельєфу 

ділянки, можуть застосовуватися відповідні композиційні прийоми 

забудови території.  

Аналіз історії та сучасної практики формування архітектури 

комплексів виставкової галузі в Україні та за кордоном, дав мож-

ливість встановити проблемні питанні сучасної виставкової матеріаль-

ної бази та виявити актуальність створення центру візуальної культу-

ри. Переважна більшість арт-центів та виставкових комплексів  в 

Україні не відповідають світовим стандартам. Значний фізичний і мо-

ральний знос матеріально-технічної бази, відсутність виставкових 

площ відповідної якості є перешкодою для організації повномасштаб-

них виставкових заходів на рівні сучасних вимог. Необхідна рекон-

струкція та модернізація застарілої матеріально-технічної бази та ін-

фраструктури виставкової галузі та створення інтердисциплінарного 

дослідницького та мистецького середовища. 
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У зв’язку з цим виникає новий вид культурно-соціальних 

центрів – центр візуальної культури, який інтегрує та поєднує декілька 

напрямів активності людини. Вони виникають як осередки соціальної 

активності, що прогнозують майбутні тенденції розвитку суспільства. 

Центр візуальної культури має певну сферу громадських ком-

петенції, покликаний заохочувати практики мистецтв і забезпечувати 

різні послуги. Центр направлений на створення єдиного інноваційного 

простору для усіх соціальних груп населення та включення сучасного 

мистецтва в ширше поле дослідження візуальної культури, залучення 

молоді до мистецького та культурного розвитку. Передбачає собою 

повну реорганізацію та благоустрій депресивних територій, тим самим 

популяризацію інтересів до культурної спадщини країни. Центр надає 

місце для виставок, семінарів,  сучасних мистецьких кластерів, теат-

ральних студій та художніх майстерень.  

 
Рисунок 1 – Схема архітектурно – планувальних особливостей. 

 

На основі аналізу функціональних та містобудівних факторів 

формування комплексів виставкової галузі визначені основні напрямки 

та принципи оптимізації функціонально-планувального і розвитку 

центрів візуальної культури, серед яких особливе значення мають: 

1) принцип доступності до громадських об'єктів міста; 

2) принципи компактності та комплексності забудови тери-

торії за рахунок запровадження ефективних технологій, функціональ-

ного зонування території та удосконалення архітектурно-планувальних 

рішень; 

3) принцип функціонально-просторової інтеграції; 

4) принципи адаптивності та відповідності сучасним соціаль-

ним умовам, використання передових науково-технічних, архітектур-

но-художніх та інженерно-технічних досягнень; 

5) принцип екологічності. 

Проведений аналіз дав можливість виявити особливості ар-

хітектурного формування центрів візуальної культури з використан-

ням інноваційних технологій, сучасних архітектурно-планувальних 

рішень, об`ємно-просторових та композиційних прийомів, що формує 

культурне ядро сучасного міста та відповідає рівню світової культури.  
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АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 

СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ 
 

Жученко Д.С. 

Науковий керівник – Шкляр С.П., канд. архіт., доцент 
 

Архітектура метрополітену – дуже широке і різноманітне по-

няття. Воно включає в себе питання прокладки траси, пошуки сучасно-

го планування станцій, вестибюлів, створення для пасажирів найбіль-

ших зручностей пересування при мінімальних витратах часу, форму-

вання образу підземних споруд, організацію інтер'єру. 

З самого початку будівництва метрополітену в нашій країні, 

його станції розглядалися не тільки як необхідні конструктивні спору-

ди підземної дороги, а й як витвори архітектури, що втілюють певний 

ідейно-художній задум і відображають кращі зразки народної творчос-

ті. Цим метрополітени країн колишнього СРСР істотно відрізняються 

від підземок західних країн з їх підкреслено-утилітарним спрощеним 

виглядом.  

Архітектурна композиція станцій метрополітену в значній мірі 

визначається їх конструкцією. У декоративному ж оформленні підзем-

них залів і вестибюлів висвітлюються особливості, характерні для від-

повідних етапів розвитку архітектури.  

Архітектурно-художні рішення пов'язані з конкретною містобудівною 

обстановкою, з тематикою і найменуванням станцій. Великий вплив на 

архітектурно-художній вигляд станцій має і район розташування спо-

руди: історично сформована частина міста або нові індустріальні рай-

они. 

Об'ємно-планувальна структура станційного комплексу стала 

вже традиційною для вітчизняного метробудування – це власне станція 

з відповідними шириною і довжиною платформи, два вестибюля з 

входами, суміщеними з підвуличними переходами. Самі ж вестибюлі в 

планувальному відношенні неоднакові, бо розраховані на різні паса-

жиропотоки. 

Вестибюлі різні не тільки в планувальному рішенні, вони ще 

бувають наземними і підземними. При їх оформленні широко застосо-

вуються засоби образотворчого мистецтва у вигляді настінних панно, 

мозаїк, вітражів, деталей декоративного оздоблення. 

В традиціях вітчизняного метробудування образне рішення 

архітектури підземних споруд: всі станції повинні володіти індивідуа-

льністю. Ця традиція, заявлена з перших днів існування нашого метро-

політену, зберігається і донині, незважаючи на неминучість типового 

проектування. Жодна зі станцій по оформленню не повторює іншу. 
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Архітектурно-художнє рішення станцій становить єдину композицію з 

ансамблями вулиць і площ міст, відображає їх історію і сьогоднішній 

ритм. 

Архітектурний образ кожної станції створюється з максималь-

ним виявленням її конструктивної основи, використанням функціона-

льно необхідних елементів і деталей для організації внутрішнього про-

стору інтер'єрів. Середній зал в залежності від типу станції має найріз-

номанітніші форми і обриси. Люстри, світильники, бра з різними спо-

собами закріплення і прийомами освітлення є окрасою центрального 

залу і грають важливу роль в загальній архітектурній композиції. 

Стіни, як правило, оздоблюються мармуром, гранітом, лабра-

доритом і багатьма іншими природними матеріалами, колір яких ре-

тельно підбирається відповідно до загальної теми станції. 

Колони і пілони станцій мають найрізноманітніші обриси в плані, що 

залежать від глибини залягання. Форма їх також дозволяє глибше роз-

крити образне рішення станції. 

Особливу роль в оформленні колон і пілонів грають бронзові 

рельєфи, горельєфи, декоративна ліпнина. Торцева стінка оформляєть-

ся панно, мозаїкою, барельєфами, які дозволяють повніше розкрити 

образне рішення станції. Часто у торцевих стін встановлюються ску-

льптури. 

Підлоги платформ викладаються полірованими гранітними плитами. 

Різноманіття архітектурної пластики стель і поверхонь стін, 

форми колон і пілонів, типів світильників і облицювальних матеріалів, 

конструктивних схем дозволило надати індивідуальну, образну вираз-

ність станцій. Штучне освітлення, вентиляція, форми споруд, колірне 

рішення повністю усувають неприємне відчуття від перебування під 

землею. 

 

  
Рисунок 1 – Приклади архітектурно-художнього оформлення станцій метрополітену 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Бойченюк М.В.  

Науковий керівник – Шушлякова  О.С., канд. архіт., доцент 
 

Сьогодні перед Україною виникає питання щодо удоскона-

лення всієї системи освіти. Це зумовлено потребою у зміні навчально-

го процесу, покращенні навчальних програм та підвищенні якості під-

готовки фахівців. Ці проблеми можуть бути задоволені за допомогою 

нового типу освітніх комплексів. Створення інноваційних освітніх 

комплексів стає актуальною темою, так як дає можливість отримання 

додаткової освіти різним соціальним та демографічним категоріям на-

селення в одному структурному блоці. 

В основі модернізації стає ідеї безперервності, інтегративності 

та варіативності. На цей час все частіше починають з’являтися школи-

комплекси, які називають освітніми комплексами або центрами освіти. 

Вони створюються на основі об’єднання декількох рівнів освіти і ство-

рення єдиного та безперервного освітнього простору з широким спект-

ром надання послуг. 

Одним з важливих питань стає створення інноваційних освіт-

ніх комплексів, насичених інформаційно-навчальною середою (ІНС), 

оскільки сучасні інформаційні технології та освітні тенденції диктують 

правила формування нових навчальних закладів, особливу увагу варто 

приділити реконструкції вже існуючих закладів. 

Так як на сьогоднішній день в літературі відсутнє усталене ви-

значення освітнього комплексу (ОК), необхідно розробити уточнення 

визначення та провести аналіз відомих моделей і методів управління 

освітніми системами та сформулювати задачі теоретичного дослі-

дження. 

Освітні комплекси поділяються на два типи – монофункціона-

льні та поліфункціональні.  

Монофункціональні освітні комплекси – комплекс будівель і 

споруд, що формується освітніми закладами на основі єдності функції 

навчання, - об’єднує навчальні заклади різних рівнів освіти і підви-

щення кваліфікації, але в одній галузі.   

Поліфункціональний освітній комплекс – комплекс громадсь-

ких будівель, в яких заклад освіти рівноправно і взаємозв’язано вклю-

чений одночасно з іншою установою. 

Освітній комплекс як містобудівний об’єкт утворює навчальну зону у 

місті, тобто є одним із спеціалізованих центрів міста. У системі освіти 
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склалися та виразно проявляються такі глобальні тенденції розвитку 

освіти, які мають загальний характер.: 

1) вираженим стає потяг до надання права на освіту всім ба-

жаючим, тобто  можливість та однакові шанси для кожного отримати 

освіту в навчальному закладі будь-якого типу та рівня;  

2) основною тенденцією є поступове ускладнення систем про-

фесійної освіти, створення та використання нових варіантів, більша 

частина з яких розрахована на молодь.  

3) покращуються процеси інтеграції всіх  навчальних закладів, 

що призводить до виникнення потужних університетські комплексів, 

науково-освітніх мегаполісів державного, континентального та міжре-

гіонального значення; 

4) в будівлях сучасних інноваційних центрів освіти переважа-

ють тенденції взаємодії різноманітних функцій;  

5) повсякденне використання інклюзивної архітектури та уні-

версального дизайну; 

Формування структури навчальних комплексів відбувається на 

основі морфологічних, функціональних та естетичних прийомів. 

- “прийом структурності” пояснює взаємодію між функціона-

льними елементами та конструктивно-планувальними рішеннями; 

- “прийом компактності” сформований на основі оптимально-

го зв’язку параметрів об’єкту, його формою та функцією; 

- “прийом інваріантності” враховує можливість зміни плану-

вальних елементів; 

- “прийом сумісності функцій” - зв’язок навколишнього сере-

довища з планувальними елементами; 

- “прийом активізації функції” - зміна однорідних плануваль-

них елементів; 

Навчальний заклад інтегрованого типу заснований на таких прин-

ципах:  

- багаторівневість; 

- варіативність освіти; 

- багатопрофільність; 

- неперервність освіти; 

- маневреність навчального закладу; 

Навчальний комплекс у композиційно-просторовому аспекті по-

винен формуватися з урахуванням цілісності об’ємів та їх композицій-

ного взаємозв’язку. Ці вимоги призначені для забезпечення гармоній-

ної організації архітектурного середовища об’єкту.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ 

МЕДІА-БІБЛІОТЕК 
 

Шапошник І.С. 

Науковий керівник – Шкляр С.П., канд. архіт., доцент 
 

Сучасний світ вважають світом інформації, і у цьому інформа-

ційному світі бібліотека як джерело інформації має не зникнути, а змі-

нити свій формат: функціонально-планувальну структуру і модель дія-

льності. 

Сучасні архітектурні та дизайнерські рішення все більше оріє-

нтуються на створення умов, що дають змогу гнучко чергувати різні 

види культурно-пізнавальної діяльності в структурі одного об'єкта. 

Просте поняття "бібліотека" трактується по-новому: духовний простір 

та культурний центр. Замість досить поширеного раніше прийому ор-

ганізації бібліотечного простору у вигляді системи ізольованих 

приміщень все частіше застосовують підходи, які дають можливість 

поєднувати функції освіти і розваг в безперервному просторі, що пе-

ретікає між собою. 

Особливістю нових будівель бібліотеки є перехід до оновлено-

го формату і відмова від глибокого просторового складу, лаконічне 

формування основної маси об'єму, просте поєднання тривимірної, лі-

нійної та плоскої форм. Сучасна інтерпретація архітектури публічних 

бібліотек вражає своєю сміливістю та прогресивністю. Вона викорис-

товує комбіновані функції для оцінки архітектурної організації, зага-

льноприйняті в теорії архітектурних композиційних моделей і прийо-

мів. Форма та її складові, незважаючи на спільну функціональну та 

часову приналежність, має певне символічне значення, особливий ха-

рактер і специфічні характеристики складу. 

Архітектура сучасних публічних медіа-бібліотек  має дві струк-

турні  моделі вирішення структури будівлі:  

- тривимірна пластика фасадної частини; 

- збережена ідентичність оригінальної простої геометричної фо-

рми - куба, спрямованого малюнка, півсфери, циліндр. 

Засоби композиції, які проявляються у зовнішніх ознаках форми, 

– протиставлення різних за матеріалом та кольором площин, вказують 

на символічне значення форми, а саме на ідею просторості та загаль-

нодоступності.  

Створення сучасних медіа-бібліотек з оптимальною організацією 

їх об'ємно-планувальних і архітектурно-середовищних характеристик 

дозволить їм найкращим чином відповідати сучасним вимогам проек-

тування. 
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ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВІ ПРИЙОМИ РЕНОВАЦІЇ ПАНЕЛЬНИХ 

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ М. ХАРКІВ 
 

Аузяк Д.Д. 

Науковий керівник – Шкляр С.П., канд. архіт., доцент 
 

Реновація житлового фонду (РЖФ) – це надзвичайно важливе 

і актуальне питання сьогодення, бо воно безпосередньо впливає на 

якість життя населення України: комфорт середовища життєдіяльнос-

ті, його безпеку і естетичні характеристики. РЖФ – це циклічний про-

цес, що включає водночас екстенсивні й інтенсивні методи, спрямова-

ні на оновлення житла та вирішення соціально-економічних завдань 

його ефективної експлуатації. 

Вісім відсотків багатоквартирного міського фонду Харківської 

області є ветхим та аварійним. Кожен третій будинок потребує прове-

дення капітального або поточного ремонту. При цьому, основну роль в 

поліпшенні якості житла і задоволенні потреб населення в житлі відіг-

рає процес РЖФ. Реновація – це головний спосіб вирішення житлової 

проблеми щодо відновлення ветхого та аварійного житлового фонду. 

Досвід реновації панельних житлових будинків масових серій потре-

бує систематизації та більш детального розгляду. Звичайно вже розро-

блено і науково-обґрунтовано типи, методи, прийоми процесів ренова-

ції, але з часом з’являються нові тенденції або модифікації, що заслу-

говують уваги. 

Методи реновації бувають екстенсивні, тобто руйнація будівлі 

та зведення нового об’єкту, а також інтенсивні. До інтенсивних мето-

дів належать: капітальний ремонт, технічне переоснащення, реставра-

ція, реконструкція, модернізація та санація.  

Капітальний ремонт – сукупність робіт на об’єкті будівництва, без змі-

ни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що 

передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи у зв'язку 

з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, з метою поліпшення екс-

плуатаційних показників. Технічне переоснащення – комплекс заходів 

щодо підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів виробничого 

та невиробничого призначення, що реалізується шляхом впровадження 

передових техніки та технології. Реставрація житлового фонду – ком-

плекс будівельних робіт, що забезпечують відновлення в первісному 

вигляді втраченого архітектурно-художнього, інженерно-будівельного 

та історичного вигляду житлових будівель. Реконструкція – перебудо-

ва об'єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмі-

рів та/або функціонального призначення. Реконструкція може прово-

дитися: з попереднім відселенням мешканців; з тимчасовим відселен-
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ням мешканців; без розселення мешканців. Модернізація - поліпшення 

якості та кількості послуг, що підвищують комфортність і економіч-

ність експлуатації будівель: зміна планувальної структури будівлі, се-

кцій, квартир або окремих приміщень відповідно до сучасних вимог 

комфортності і технології експлуатації об'єкта; оснащення відсутніми 

інженерними системами, обладнанням і приладами нових поколінь. 

Санація – це створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов життя 

населення. 

Основні об’ємно-просторові прийоми реновації: нове будівни-

цтво; демонтаж елементів та секцій; надбудова; прибудова; нашару-

вання. Нове будівництво можливо: на вільних від забудови територіях; 

на місці старого об’єкту; навколо старого об’єкту – БВЗ (будинок вто-

ринної забудови). Прибудова може добудовуватись до одного об’єкту, 

або виконувати роль вставки між групою будинків. Нашарування – 

новоутворення, що кріпляться на існуючі конструкції по периметру 

об’єкта реновації. 
 

 
Рисунок 1 – Об’ємно-просторові прийоми реновації забудови: а ) - модернізація; б) - 

модернізація, знос та нове будівництво; в) - вставка та модернізація; г) - демонтаж 
елементів та секцій з прибудовою;  д) - надбудова;  

е) - надбудова та нашарування; є) - влаштування БВЗ (будинок вторинної забудови); 

ж) - надбудова з вставкою; з) надбудова, вставка, прибудова з пристосуванням над-
земної території (розроблено автором з урахуванням даних) 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ 

ЛЬОДОВИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Новік О.В. 

Науковий керівник – Шкляр С.П., канд. архіт., доцент 
 

У сучасному світі спорт займає одне з провідних місць у жит-

тєдіяльності людей. Тому значних масштабів набуває будівництво різ-

ного роду спортивних комплексів, у тому числі – центрів зимових ви-

дів спорту та льодових комплексів і арен. 

Існують два типи фізкультурно-спортивних комплексів: 

1) Поліфункціональний, який об'єднує споруди для декількох 

видів спорту, що не залежать від місцевих умов; 

2) Спеціалізований - для одного виду спорту, як правило, пов'-

язаний з місцевими умовами. Саме цей тип комплексу підходить для 

формування льодового комплексу.  

До провідних тенденцій архітектурного формування сучасних 

льодових комплексів належать: 

1) Поліфункціональність – поряд з новими багатофункціона-

льними громадськими центрами культури, торгівлі, бізнесу, з'являють-

ся спортивні, де сучасні тенденції в розвитку суспільства і спорту зу-

мовлюють прагнення до зближення рівня об'єктів для професійного 

спорту, проектуються простори універсального використання. 

2) Комплексність – об'єднання декількох архітектурних об'єк-

тів спортивного призначення в один комплекс дозволяє використову-

вати в рамках фізкультурно-спортивних занять одним видом спорту 

декількох типів споруд; створити краще середовище для занять; дозво-

ляє економити міські землі; покращує умови організації занять і екс-

плуатації споруд.  

3) Параметричність – параметричний підхід є оптимальним 

для індивідуалізованих елементів нерегулярно структурованих фаса-

дів, генерування форм складної геометрії, при цьому параметрична 

архітектура складних форм стає справжнім викликом для інженерів-

проектувальників, своєрідним іспитом на професіоналізм і відповід-

ність найсучаснішим вимогам будівництва. 

4) Мобільність – можливість обємно-просторової трансформа-

ції внутрішнього простору та його функціонального призначення. 

Акцентом у формуванні льодових комплексів, є спортивне яд-

ро, але при цьому є можливості для об'єднання різних суспільно-

значущих функцій, таких як: спортивно-тренувальні, культурно-

видовищні, рекреаційні та розважальні. 
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ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МЕДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА 

ЗАСАДАХ СТІЙКОЇ АРХІТЕКТУРИ 
 

Закалюжний В.О.  

Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент 
 

Одним з пріоритетних завдань держави є турбота про здоров'я 

населення. Однак існує велика кількість проблем в сфері архітектурно-

го проектування і будівництва об'єктів охорони здоров'я, їх розвитку 

та модернізації, в архітектурі будівель лікувальних установ відсутній 

єдиний підхід до вирішення медико-технологічних проблем. 

Виникає необхідність формування медичних комплексів нового типу, 

заснованих на принципах стійкої архітектури, що відповідають сучас-

ним вимогам, представляють широкий спектр медичних послуг на ос-

нові впровадження передових медичних технологій і розроблені з по-

зиції подальшого вдосконалення і типологічного перетворення. 

Поняття стійкості в архітектурі сучасних медичних комплексів 

корелює з Концепцією сталого розвитку, прийнятою ООН в якості 

стратегічного напрямку з 1980-х рр. Відомо, що навколишнє середо-

вище медичного закладу впливає на пацієнтів і персонал, через навко-

лишнє середовище здійснюється оздоровлення людини. Необхідно 

приділяти особливу увагу якісним ознаками архітектури медичних 

центрів як естетичного вигляду проектної діяльності. 

Заклади для охорони здоров'я належать до тих споруд, типоло-

гія яких почала формуватися у добу середньовіччя. Перші заклади, що 

суміщали функції лікування та притулку, виникли при монастирях у 

XII-XIII ст. Приміщення не були спеціалізованими. Усі хворі розташо-

вувалися в одній великій залі, де одночасно могло перебувати близько 

100 осіб. 

Типологія сучасних лікувальних закладів почала складатися у 

середині ХІХ ст. Враховуючи рівень медичної науки того часу, лікарні 

споруджували за павільйонною системою, за якої лікарняні відділення 

розташовувалися в окремий корпусах, як правило, невеликої поверхо-

вості. Комплекси лікарень будували здебільшого на околицях населе-

них пунктів на озеленення територіях. Надалі у зв'язку з розвитку но-

вих експлуатаційних вимог окремі корпуси стали поєднувати перехо-

дами, внаслідок чого сформувалася блокована система Лікарень. Про-

ти за таких систем дуже видовжувалися комунікації, виникало дублю-

вання деяких приміщень. Тому в останній час найбільшого поширення 

здобули централізовані системи лікарень. 

Сучасні медичні будівлі мають різноманітну інфраструктуру. 

Архітекторі наповнюють їх простір гостьовими блоками для відвіду-



 333 

вачів пацієнтів, точками харчування, бібліотеками, спортзалами, кіно-

театрами, спа-центрами. Таким чином, пацієнти не відчувають себе 

відірваними від зовнішнього, звичного їм світу. Відзначено, що хворі 

люди гостріше, ніж здорові, сприймають простір, колір, світло, факту-

ру и наповненість середовища. Хворій людині важливо швидко орієн-

туватися у просторі, буті самостійною, відчувати свободу. 

Використання натуральних матеріалів и по можливості денно-

го світла, імітація комфортної домашньої обстановки, красивий вид з 

вікна, живі квіти, наповнення інтер'єру предметами мистецтва, увага 

до деталей - все це сприятливо впливає на стан пацієнтів. До питань, 

які вимагають уваги архітекторів ті дизайнерів, відносіться також:  

- зміни планувальної структура будівель медицини. Архітек-

тори відходять від використання коридорних планувальних систем, як 

менш зручних, впроваджуються методи гнучкої архітектурно-

просторової структури для того, щоб гарантувати відповідність до по-

стійно змінюваних сучасних вимог. Такі методи можуть забезпечити 

варіантність архітектурних рішень; 

- здійснення пошуку альтернативних джерел енергії - води, ві-

тру, сонця, поширюється застосування безбарвного скла, з енергозбе-

рігаючими, сонцезахисними властивостями. 

- підвищення виразності будівлі, вираз художніх аспектів, в 

т.ч. шляхом застосування образної символіки.  Колір в архітектурі ме-

дичних установ є одним з головних засобів вираження композиції бу-

дівель. 

- формування зв'язку архітектурного об'єкта і об'ємно-

просторової структури з навколишнім середовищем, ландшафтом; 

- збільшення площі палати, що припадає на одного хворого, 

зниження рівня шуму в медичний установах. 

Досвід останніх десятиліть в проектуванні и будівництві пока-

завши, що сучасна лікарня - це ціле місто, яке живе своїм життям. 

Стають актуальними комплексні проекти, що задовольняють потребам 

людини, створюючи якісне архітектурне середовище і зберігаючи при 

цьому навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу бу-

дівлі. Результатом є стійка архітектура, яка передбачає  взаємозв'язок 

функціональних, технічних і естетичних властивостей та створює уні-

кальне середовище, яке сприятиме оздоровленню пацієнтів. 

Таким чином, архітектура медичних комплексів, заснована на 

принципах сталого розвитку, передбачає розробку архітектурних кон-

цепцій, які забезпечують пристосування просторової структури ліку-

вальних установ до нових соціальних умов і технічних вимог, необхід-
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них для вдосконалення архітектурної організації медичних установ, 

спрямованих на підвищення якості життя людини. 

 

ОХОРОНА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В США НА 

ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Ус Є.М. 

Науковий керівник – Криворучко Н.І. канд., архіт., доцент 
 

Ціллю охорони історико-культурної спадщини є - збереження 

пам'яток архітектури, культури, археології і т. п., а - це їх ідентифіка-

ція, оцінка, складання опису та документації, придбання, охорона, уп-

равління, реабілітація, реставрація, використання, реконструкція. Ук-

раїна має тисячолітню історію, яка представлена багатою історико-

культурною спадщиною, і одним з напрямків збереження її, має бути 

аналіз досвіду передових країн світу з цих питань.  

Так, у США, при сталому розвитку країни, Федеральне зако-

нодавство США про охорону та використання пам'яток історії та куль-

тури, має відносно довгу для Сполучених Штатів історію. Ще в 1889 р 

Конгрес США прийняв постанову «Про збереженні в якості пам'ятника 

національного значення одного з найдавніших споруд індіанського 

населення країни - Каса Гранде в Джайла Веллі, штат Арізона». Це 

була перша історична споруда, офіційно кваліфікована як «пам'ятник». 

Першим законом про охорону пам'яток історії в США став За-

кон 1906 року «Про старожитності», наділивши Президента повнова-

женнями відносити до категорії пам'яток об'єкти, які знаходяться на 

землі, що належить до федеральної адміністрації. 

В даний час федеральне законодавство про охорону та використання 

пам'яток історії та культури кодифіковані в Збірці законів США - роз-

діл «Охорона (консервація)», розділ «Національні парки, військові па-

рки, пам'ятники й морське узбережжя» і «Історичні місця, будівлі, об'-

єкти  старовини». 

Виконання Закону «Про охорону пам'яток історії, що мають 

національне значення», у 1966 р. було покладено на міністра внутріш-

ніх справ. Також, на нього покладено обов'язок складати Національний 

реєстр, вносячи в нього райони, території, будівлі, споруди та інші 

об'єкти, що мають цінність з точки зору американської історії, архітек-

тури, археології, техніки і культури. Це говорить про високий рівень 

державної відповідальності за проведення програми збереження куль-

турної спадщини. 

Список охоронюваних пам'яток історії та культури федераль-

ного рівня постійно поповнюється. Тільки за 10 років Конгресом США 

було прийнято більш ніж 40 актів, які оголошують нові «історичні мі-
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сця національного значення». Міністр внутрішніх справ, після консу-

льтації з відповідним уповноваженим з охорони культурної спадщини, 

може надати субсидію, або позику якомусь індіанському племені, або 

філантропічній благодійній організації, що представляє якусь етнічну 

меншину, для збереження її культурної спадщини. 

Фінансування програм з охорони пам'яток історії та культури 

здійснюється Міністерством внутрішніх справ. Державні субсидії на-

даються на визначених умовах і в розмірі, що не перевищує 70% зага-

льних витрат. Для їх отримання необхідні: узгодження заходів із зага-

льним планом діяльності з охорони пам'яток історії, схваленим Мініс-

тром; надання звітів про проведені заходи; прийняття на себе витрат з 

утримання об'єкта після завершення програми.  

Охороною пам'яток історії та культури в США займається також ряд 

органів і спеціалізованих організацій. Головну роль в координації за-

ходів по збереженню спадщини минулого і залученню до цієї діяльно-

сті громадськості, покликаний відігравати Національний трест охоро-

ни пам'ятки історії (1949 рік). 

При Міністерстві внутрішніх справ була утворена Служба 

охорони і відновлення національної спадщини. Законом 1985 року 

«Про міжнародну безпеку і розвиток співробітництва» була утворена 

Комісія зі збереження культурної спадщини США за кордоном. ЇЇ ме-

тою є охорона і відновлення кладовищ, монументів і історичних спо-

руд. 

Відмінною рисою системи охорони пам'яток в США є високий 

ступінь децентралізації. Наприклад, безпосередня робота з виявлення 

та обліку пам'яток ведеться штатами. Вони ж розпоряджаються феде-

ральними грантами, передаючи значну частину цих коштів муніципа-

льній владі, приватним особам та громадським організаціям, і так само 

додаючи до них власні субсидії. 

Федеральний уряд і штати здійснюють лише моральне і мате-

ріальне заохочення що до збереження пам'яток, але не контролюють 

стан пам'ятників безпосередньо. Цим, майже повністю, займаються 

громадські і приватні організації, які розробляють програми по збере-

женню історико-культурної спадщини. Це дає можливість розробляти 

проекти по їх використанню, формує систему туристично-культурних 

осередків, що розкриває історію країни. 

Всі ці заходи розкривають системну програму по збереженню культу-

рної спадщини країни, яка не має тисячолітньої своєї історії, як Украї-

на. Але, як країна, в склад якої увійшли народи, що населяли її терито-

рії, виконує принципи сталого розвитку: демократичності, гуманізму, 

збереження минулого для нащадків у майбутньому. Здійснюється за-
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гальнонаціональна ідея ідентифікації суспільства і розкривається по-

тенціал країни, що забезпечує її сталий розвиток. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО 

СЕРЕДОВИЩА СПОРТИВНИХ ЦЕНТРІВ 
 

Фредюк А.В. 

Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент 
 

Сьогодні спорт, це не тільки шлях до здорового та повноцін-

ного життя людей у мінливому середовищі, а й інтернаціональна куль-

тура, що стрімко розвивається. Вплив спорту на здоров’я спільноти та 

його внесок у престиж держави високо оцінений урядами країн та 

світовими лідерами. На державних рівнях створюються масштабні 

програми, щодо розвитку спорту та поширенню здорового способу 

життя, включаючи інвестиції у розбудову інфраструктури у цій галузі. 

Складова об’єктів спортивної інфраструктури присутня на всіх місто-

будівних рівнях, та розвиває розгалужену, багатошарову систему. 

Спортивно-оздоровча галузь пов’язана з розвитком суспіль-

ства та  повинна постійно реагувати на соціально-економічні зміни, 

для забезпечення потреб соціуму.  Сучасність диктує тенденції та роз-

ширює діапазон потреб та вимог до спортивних об’єктів. Розвиток 

класичних видів спорту, створення нових, та  поширення культурних 

заходів спрямованих на  активне дозвілля залучає широкий спектр 

професіоналів та аматорів різного віку. Об’єкти спортивно-оздоровчої 

інфраструктури повинні здійснювати перехід від унітарності до полі 

функціональності. Однак питання організації оптимальної об’ємно-

планувальної структури та архітектурного середовища  залишається 

відкритим. 

Аналіз історичної ретроперспективи та сучасної практики 

створення вітчизняних та закордонних спортивних комплексів по-

трібен для визначення проблематики, виявлення основних прийомів та 

сучасних тенденції у сфері проектування даних об’єктів. 

Багатофункціональний спортивний центр - об'єкт, що надає 

населенню за місцем проживання додаткову та професійну освіту, 

спрямовану на оволодівання знаннями, уміннями та навичками за їх 

інтересами, створення рівних можливостей для творчого розвитку та 

самовизначення у вільний час. Культурний та освітній блок інте-

грується в основну спортивно-оздоровчу функцію об’єкту. 

Комплексний аналіз дав можливість виявити, що сучасні тен-

денції в основному спрямовані на реорганізацію застарілих функціо-

нальних схем, вирішення проблем епізодичного використання мас-
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штабних об’єктів, та залучення нової аудиторії. Данні тенденції впли-

вають на вибір методів та прийомів формування спортивних об’єктів 

та спрямовані на такі аспекти: 

Організація єдиної комплексної структури з максимальною 

відповідністю містобудівним особливостям, та оптимальною доступ-

ністю для широко спектру споживачів. Основним аспектом є перехід 

від унітарного використання об’єкту до насиченого полі функціональ-

ного простору. Баланс спортивних, громадських та комерційних 

функцій створює новий відкритий та насичений суспільний простір. 

Формування об’єкту, як незалежної, всесезонної системи, за-

критого типу, що дає можливість проводити спортивні та громадські 

заходи у комфортних умовах незважаючи на кліматичні чинники.  

Універсальність простору, з елементами мобільності та трансформації 

у поєднанні з розумним функціональним зонуванням, що передбачає 

одночасне використання, як професіоналами так і аматорами. 

Інтеграція громадсько-суспільних функцій у просторову 

структуру об’єкту. Сфера обслуговування у спортивних-оздоровчих та 

дозвільно-розважальних напрямках дає змогу доцільно використовува-

ти простір цілий рік, рішаючи проблему епізодичного використання. 

Дотримання принципів екологічності та орієнтація на екологічну ар-

хітектуру. Передбачення майбутнього впливу на навколишнє середо-

вище та екосистему, використання інновацій у сфері енергозбережен-

ня,  впровадження природних та штучних елементів націлених на за-

безпечення сприятливого мікроклімату та природної інтеграції у 

штучне середовище. 

Проведений аналіз дав можливість визначити, що основні су-

часні тенденції формування архітектурного середовища спортивних 

центрів спрямовані на вирішення проблематики та розвитку у соціаль-

но-економічних, художньо-естетичних, та екологічних аспектах та 

націлені на створення комплексного об’єкту, що залучає нову ауди-

торію до занять спортом, задовольняє потреби широкого спектру 

відвідувачів, зберігає та покращує архітектурно-ландшафтне середо-

вище та створює унікальний образ. 

 

ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНУ АЕРОВОКЗАЛІВ НА 

ПРИНЦИПАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Ель Халфі Мохаммед 

Науковий керівник –Криворучко Н.І. канд. архіт., доцент 
 

Актуальність проблеми. Сучасний аеропорт є комплексом 

складних і дорогих споруд, а також, технологічного устаткування. Він 

має високу ступінь надійності, забезпечує необхідні рівні безпеки і 
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регулярність польотів та обслуговування пасажирів. Діяльність аеро-

портів здійснюється в інтересах пасажирів - споживачів авіа послуг і 

повинна відповідати принципам сталого розвитку. 

Окремі аспекти формування пасажирських аеровокзалів в 

цілому, специфіка архітектурних і технологічних їх рішень широко 

висвітлені в зарубіжній літературі, включаючи публікації в спеціаль-

них журналах Airport World, Airport Business, Airports International, 

International Airport Review, Jain's Airport Review, Passenger Terminal 

World. У процесі аналізу досліджень зарубіжних авторів було виділе-

но, що основний акцент робиться на технологію процесу обслуго-

вування пасажирів, а також, проводяться дослідження окремих ас-

пектів його архітектурного дизайну. Мало розкриті прийоми фор-

мування аеровокзалу на принципах сталого розвитку, де піднімаються 

питання не тільки використання екологічних матеріалів і екологічних 

технологій, а і питання образно-просторового дизайну. Ціль наукового 

дослідження - це виявлення прийомів архітектурного дизайну аеровок-

залів на принципах сталого розвитку. 

В процесі наукової роботи були виявлені загальні закономір-

ності в архітектурному дизайні формування міжнародних аеровок-

залів: 

По-перше, це технологія обслуговування пасажирів, яка є визначаль-

ною в дизайні аеровокзалів на всіх етапах його розвитку з посиленням 

систем безпеки, особливо вона підвищується в останній час. Це 

відповідає принципу «безпеки» і програмі сталого розвитку. Він забез-

печується в формуванні аеропорту на основі вибору оптимального 

об’ємно-планувального рішення, перш за все, спочатку на містобудів-

ному рівні, а потім на об’ємно-просторовому і реалізуються за рахунок 

екологічного дизайну - створенню 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. 

По-друге, це і вибір матеріалів і конструкцій за принципами 

екологічності, і прийоми як об’ємно-просторові, так і об’ємно-

планувальні.  

В роботі були виявлені планувальні схеми: аеровокзал з гале-

реями; лінійна схема; централізований аеровокзал (віддалений паса-

жирський перон); сателітна схема - централізований аеровокзал; схема 

аеровокзалу компактних модулів - полу централізований аеровокзал. У 

сучасній практиці використовуються комбіновані схеми, або змішані 

типи планувальних схем аеровокзалів. 
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Сучасні міжнародні аеровокзали представляють собою складні 

багатофункціональні комплекси з розвиненою інфраструктурою, бага-

торівневими і децентралізованими об'ємно-планувальними рішеннями 

будівлі. Також, на сьогодні переважає принцип модульного дизайну, 

заснованого на дублюванні одного типового модуля при збільшенні 

пропускної спроможності аеропорту. Особливість даного принципу - 

необхідність проектування будівлі на значну перспективу з подальшим 

виділенням черговості будівництва в рамках загального комплексу. На 

містобудівному рівні обов'язкова організація зв'язку між аеропортом і 

містом повинна формуватися на основі єдиного підходу. 

В результаті проведеного аналізу факторів, що впливають на 

формування архітектурно-просторових рішень, були виявлені наступні 

прийоми архітектурного дизайну аеровокзалів: 

• трансформація компактних централізованих схем обслуго-

вування в більш складну децентралізовану схему з багаторівневими 

рішеннями по вертикалі; 

• дизайн аеровокзалу як образної метафори, що підвищує 

соціально-економічний розвиток як міста, так і суспільства в цілому, 

впливає на соціальний мікроклімат, на функціонування аеровокзалів; 

• прийом створення просторового транспортного вузла для за-

безпечення швидкого, надійного зв'язку з містом;  

• прийом формування атріумного об’ємно-просторового центру 

як об’єднуючого елементу структури, який моделює образ зеленого 

природного саду; 

• вплив громадських функцій визначає прийоми функціональ-

ного зонування і загального архітектурно-планувального рішення 

будівлі аеровокзалу, що вирішує принцип сталого розвитку як 

соціальної рівноваги. 

 На основі дослідження розроблені теоретичні засади 

та практичні прийоми формування архітектурно-просторових рішень 

аеровокзалів. Вони базуються на загальній об'ємно-просторовій ор-

ганізації, яка характеризується композиційною цілісністю, підвищен-

ням соціальної активності та багатофункціональністю сучасних 

будівель міжнародних аеровокзалів. Це забезпечує основний принцип 

сталого розвитку – принцип «рівноваги». 
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ПИТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 
 

Ус Є.М. 

Науковий керівник – Криворучко Н.І. канд. архіт., доцент 
 

У містах України істотну частину житлового фонду складають 

панельні будинки, масово побудовані за радянських часів. Це відомі 

панельні «хрущовки», які зводилися швидкими темпами для того, щоб 

забезпечити житлом якомога більше громадян після війни. Маленька 

площа, низькі стелі, суміщені санвузли, відсутність належної теплоізо-

ляції і багато іншого роблять ці будинки морально застарілими в ни-

нішній час. 

Міністерство регіонального розвитку підготувало новий зако-

нопроект про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) за-

старілого житлового фонду [1]. Він збігається з принципами сталого 

розвитку. 

Так, як панельне будівництво торкнулося і країн Європи (в мі-

стах Варшавського договору також будувалися панельні будинки ра-

дянського типу), то Польща, Чехія, Німеччина реалізовують програми 

енергозберігаючих технологій та енергоефективності. Панельні будин-

ки реконструюють, проводячи заміну інженерних мереж, утеплюючи 

фасади, змінюючи вікна. Всі ці заходи проводяться за рахунок това-

риств власників житла (ТСЖ). Уряд пропонує ТСЖ допомогу у вигля-

ді субсидій на підвищення енергоефективності будинків. Аналіз прак-

тичного світового досвіду дає можливість розробити програми і для 

України.  

Так, у Східній Німеччині свого часу побудували безліч пане-

льних будинків, схожих з радянськими проектами, хоча їх якість була 

вищою. На початку дев'яностих років у Німеччині розгорнулася робота 

по підвищенню енергоефективності будівель і споруд. Цей період збіг-

ся з об'єднанням німецької держави. Оскільки рівень комфортності і 

енергоефективності багатоквартирних будинків в Східній Німеччині 

виявився нижчим пропонованих вимог, було прийнято рішення про 

масову модернізації панельних будинків з пред'явленням вимог під-

вищеної комфортності і енергоефективності. Цей процес щодо буді-

вель називається санацією. 

Цими «німецькими хрущовками» зайнявся Штефан Форстер 

(Stefan Forster Architekten) в рамках проекту Regeneration East (можна 

перекласти як «Східне відродження»). Він працював в двох невеликих 

містечках, Лайнефельде і Галле, і показав, що застарілі 
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п’ятиповерховий будинок в вмираючих районах можна перетворити в 

сучасне привабливе житло. 

Для Штефана Форстера житлове будівництво - основна спеці-

алізація, і всередині неї він виділяє два напрямки - реконструкцію 

«вмираючих» панельних п'ятиповерхівок і великі житлові проекти у 

Франкфурті. Як це не дивно, своє ім'я та кар'єру Штефан Форстер зро-

бив саме на досвіді роботи з дуже малопривабливим матеріалом, таким 

як «хрущовки». 

Цей радянський продукт на території колишньої НДР виявився 

справжнім соціальним лихом для педантичних німців, з наслідками 

якого Німеччина зіткнулася після об'єднання. Панельні «коробки» зда-

валися німецьким інженерам настільки безнадійними, що єдине, що 

можна було з ними зробити - це знести, навіть незважаючи на те, що в 

80% з них були вкладені чималі гроші на ремонт. Штефан Форстер 

розповів, як починався його неймовірний проект по «пожвавленню» 

майже померлих районів. 

У 2010 році проект реновації старих панельних будинків у 

Галле (Халле), виконаний архбюро Stefan Forster Architekten, отримав 

премію на міжнародній виставці як кращий приклад оновлення міст в 

землях Саксонія-Анхальт. Концепція проекту заснована на ідеї «гуляти 

по канату» між двома різними частинами міста - історичним центром і 

районом 1960-х років будівництва.  

У Лайнефельде є унікальний приклад реконструкції п'ятипо-

верхового панельного будинку довжиною в 180 м. Архітектор зніс 

останній поверх і видалив кілька сегментів цього довгого будинку. 

Таким чином отримали вісім окремих будинків, з'єднаних зі східного 

боку на рівні першого поверху безперервною лінією. У торцях освіче-

них будинків додали балкони. Цікаве колірне рішення: з боку заходу 

будинок пофарбований в теплий, яскравий колір, зі сходу - в контраст-

ний, холодний. 

Таким чином, німецькі архітектори довели, що немає ніяких 

технічних і економічних перешкод для забезпечення відповідності 

експлуатації панельних будинків типу «хрущовок» навіть таким висо-

ким вимогам, як енергоефективність в країнах Євросоюзу. Комфорт-

ність проживання і архітектурний вигляд, за оцінками європейських 

експертів, в цих будинках забезпечуються на рівні сучасних. 
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ПИТАННЯ СТАЛОЇ АРХІТЕКТУРИ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
 

Беншау Редуан 

Науковий керівник – Криворучко Н.І. канд. архіт., доцент 
 

Архітектори сучасності приділяють велику увагу створенню 

комфортних умов для роботи, навчання і відпочинку людини. В основі 

їх діяльності - створення і вдосконалення будівельних матеріалів і тех-

нологій для забезпечення практичної реалізації концепції сталої архі-

тектури міста - простору, в якому комфортно жити, яке враховує пот-

реби кожної людини і піклується про благо майбутніх поколінь. Дося-

гти високих показників комфорту можна за рахунок ефективного ви-

користання ресурсів і зниження навантаження на навколишнє середо-

вище за допомогою розвитку міської інфраструктури, реалізації ком-

плексу соціально-економічних заходів, вдосконалення транспортної 

мережі і застосування сучасних інноваційних технологій в сфері буді-

вництва. Одним з таких об’єктів має бути інноваційний центр, який 

повинен віддзеркалювати у собі такі передові технології будівництва. 

Будівництво – це сама навантажена область діяльності. На 

сьогодні існує три основні тренди у вимогах до будівельного ринку: 

нульові викиди CO2, циркулярна економіка, благополуччя і комфорт 

мешканців. Це досягається ефективним застосованням екологічно чис-

тих, безпечних, сертифікованих і вдруге перероблених матеріалів.  

У практичному сенсі критеріями відповідності об'єктів вимогам сталої 

архітектури є рейтингові системи оцінки. Найбільшого поширення 

отримують три міжнародні рейтингові системи: американська LEED, 

британська BREEАM і німецька DGNB. Все більшого значення набу-

ває втілення процесів сталого розвитку саме в архітектурну форму.  

Саме вона, інтегруючи зусилля архітектора та інженера, фор-

мує вигляд середовища життєдіяльності. Архітектурна форма розумі-

ється як структурно і функціонально організована, символічно значу-

ща, орієнтована на естетичне і повсякденне (побутове) сприйняття ма-

теріальна субстанція. 

На основі вище зазначеного, інноваційні центри представля-

ють собою багатофункціональні будівлі, де основні функції забезпе-

чують синтез наукових досліджень, експериментального інноваційного 

виробництва і освітніх програм інноваційного розвитку людства на 

основі передових інноваційних технологій. Роль технологій у створен-

ні стійкої архітектури величезна. Тому, сам центр проектується як «зе-

лена» технологія і визначається як економічно безпечна інноваційна 

технологія, що дозволяє скоротити ресурсні потреби і негативний 

вплив на навколишнє середовище при збереженні економічної ефекти-
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вності архітектури. Це виражається у «зелених» покрівлях, що експлу-

атуються, у атріумних просторах, які організовуються як внутрішні 

зимові сади і мають соціальне навантаження як простори соціальної 

активності.  

Як похідне від застосування зелених технологій визначається і 

зелене будівництво - галузь, що включає в себе будівництво і експлуа-

тацію будівель з мінімальним впливом на навколишнє середовище. 

Основним завданням зеленого будівництва є зниження рівня спожи-

вання ресурсів на протязі всього життєвого циклу будівлі: від вибору 

ділянки до проектування, будівництва, експлуатації та зносу. Це забез-

печується збором дощової води і її подальше використання, установ-

кою сонячних колекторів, теплових насосів. Це дає можливість довес-

ти споживання енергоресурсів до самих низьких показників. Аналіз 

практики «зеленого» будівництва та сталої архітектури дає підставу 

виділити дві основні риси, які окреслюють поняття інноваційного цен-

тру: екологічність і використання високих технологій. На основі цього 

можна сказати, що стала архітектура інноваційного центру це - (зеле-

на) архітектура - екологічно орієнтована архітектура високих техноло-

гій. При цьому екологічна складова враховує загальну екологію та 

екологію культури. 

Виходячи з аналізу досвіду і тенденцій створення сталої архі-

тектури ІЦ, можна запропонувати наступні принципи його формуван-

ня:  

• гармонізація соціальних, економічних, екологічних, 

технологічно-просторових чинників; 

• виявлення оптимального поєднання стабільного і 

змінюваного в програмі проектування ІЦ; 

 Гармонізація факторів проектування ІЦ ведеться від 

загальної стратегії, що погоджує процеси життєдіяльності міста, до 

об'єкту (ІЦ), що дає можливість забезпечити оптимальне програмуван-

ня і врахування всіх факторів, що визначають функціонально-

планувальні, архітектурно-художні та типологічні характеристики.  

Виявлення оптимального поєднання стабільного і змінюваного має в 

основі позицію сталого розвитку і змушує інакше оцінити співвідно-

шення стабільного і змінюваного в архітектурі ІЦ. Їх динамічний ба-

ланс і повинен забезпечити втілення принципу сталості. При цьому 

елементи сталості - це і стабільне, і змінне. Стабільне має духовну і 

матеріальну складові. Збереження пам'яток історико-культурної спад-

щини при формуванні ІЦ як складової сталого середовища, формує 

матеріальну основу культурної ідентичності народу. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК РЕСУРС СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Ус Є.М. 

Науковий керівник – Криворучко Н.І. канд. архіт., доцент 
 

В керівних документах ЮНЕСКО з всесвітньої спадщини під-

креслюється, що культурний ландшафт розуміється як результат спі-

льної творчості природи і людини. Він ілюструє еволюцію людського 

суспільства під впливом умов природного середовища та соціальних, 

економічних і культурних процесів. У зв'язку з цим повинні існувати 

відносини, які б характеризувалися як симбіоз поняття «розвиток», 

«сталість» і розкривали б зміст спадщини як ресурсу, що могло б акти-

візувати стратегію сталого розвитку. Це б дало можливість Україні 

відстоювати свою унікальність, з одного боку, з іншого – ідентифіку-

вати себе як націю. Бути на гребні світової культури.  

У підходах до дослідження культурної спадщини України, а 

особливо північно-східної її частини, має місце недооцінка її ролі в 

сучасному розвитку суспільства. У світлі цього повинна бути детально 

проаналізована роль аспектів спадщини як ресурсу сталого розвитку в 

підтримці стабільності, а також у збереженні культурного різноманіт-

тя, оскільки культурна спадщина є для локальних спільнот (в минуло-

му - вільні спільноти) своєрідним фільтром у формуванні соціального 

капіталу, через який сприймаються зміни в світі. 

Значимість культурної спадщини для сталого розвитку обумо-

влює необхідність аналізу тих загроз і викликів, які сучасне суспільст-

во несе в собі і вимагає зусиль уточнення кола понять, пов'язаних з 

культурною спадщиною, як засобу соціально-економічного розвитку 

що є основною платформою в забезпеченні сталого розвитку. На базі 

використання культурної спадщини складаються проекти ефективної 

соціальної стратегії, які спрямовані на подолання бідності, створенню 

нових «кластерів» економіки, розширенню ринкових культурних пос-

луг, розвитку туризму. 

Особливого значення набуває розробка відповідних проектів, 

вироблення стратегій та підходів, які б дозволили зберегти багатство 

ресурсів місцевої спільноти і передати їх майбутнім поколінням у 

всьому різноманітті форм. Концепція використання минулого в сього-

денні, що пояснює сутність перетворення історико-культурного ресур-

су в товар за допомогою вивчення культурних цінностей, представля-

ється результатами аналізу такого досвіду у Греції.  

Греція - країна з дуже багатою культурною спадщиною. Гре-

цька цивілізація створила пам'ятники і твори мистецтва, які є видатни-

ми орієнтирами в історії людства. Протягом багатьох століть грекам 



 345 

доводилося жити в складі різних держав та імперій. Саме в роки боро-

тьби за незалежність греки вперше стали усвідомлювати велич свого 

минулого і цінність пам'яток. Ще у 1827 році в Тройзені тимчасовим 

урядом Греції було прийнято рішення про заборону вивозу з країни 

пам'яток стародавнього мистецтва. 

У 1834 році було прийняте перше всеосяжне національне за-

конодавство з охорони старожитностей, перший правовий акт, присвя-

чений охороні культурної спадщини, «Закон про заборону вивезення 

пам'яток мистецтва». Верховний нагляд за археологічним надбанням 

країни доручено призначеній королем центральній комісії, на чолі якої 

стоїть «генеральний хранитель»; його помічникам при вирішенні пи-

тань, що стосуються покупки або вивезенню старожитностей. Також, є 

«хранителі» та особливі підкомісії. 

В сучасній Греції основними органами, що відповідають за за-

хист і просування культурної спадщини (історичної, архітектурної, 

промислової і т. д.) відповідають міністерства, такі, як міністерство 

Навколишнього середовища, енергії та зміни клімату (MEECC) і мініс-

терство культури та туризму(MCT).  

Ключову роль в розробці політики в галузі охорони культур-

ної спадщини і в затвердженні основних заходів щодо пам'яток, місць і 

державних музеїв грають три колективних органи: 

• Центральна археологічна рада; 

• Центральна рада недавніх пам'ятників; 

• Рада музеїв. 

Основним сучасним законодавством, що регулює захист куль-

турної спадщини, є Закон 3028/2002 «Про охорону старожитностей та 

культурної спадщини в цілому». В ньому розробляється всеосяжна і 

докладна система захисту, складається класифікація більш пізніх пам'-

яток, їх історико-культурна цінність.   

Аналізуючи систему охорони культурної спадщини Греції, 

можна зробити висновок, що розробка подібних регіональних програм 

як моделі майбутнього розвитку території, такої, як Харківщина, спри-

ятиме виявленню всього потенціалу спадщини, передбачить можли-

вість відродження історичних виробництв і промислів, традиційного 

екологічного природокористування, розкриє унікальність історико-

ландшафтної території, а також дасть розвиток туризму з урахуванням 

перспектив соціально-економічного розвитку громад, що забезпечить і 

з економічної і з соціальної точки зору сталий розвиток на всіх терито-

ріальних рівнях.  
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СТАЛА АРХІТЕКТУРА ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ 
 

Худайгулієв Пена 

Науковий керівник – Криворучко Н.І. канд. архіт., доцент 
 

Актуальність проблеми. Одним із принципів сталої архітек-

тури є забезпечення соціальної рівноваги, яка виражається в створенні 

умов для розвитку творчих можливостей на основі всебічного доступу 

суспільства до знань, інформації, культурним цінностям, засобам і 

благам цивілізації. Цей принцип має пріоритетну направленість, коли 

мова йде про формування дитини. 

В даний час існує ряд проблем в області проектування дитячих 

будинків сімейного типу, модель яких є спільним продуктом архітек-

тури та соціології. У світовій практиці спостерігається певна динаміка 

в розвитку області архітектурного проектування цього типу установ, 

орієнтована на розробку нової моделі житлового середовища для ді-

тей-сиріт, яка базується на дослідженнях соціально-педагогічних кон-

цепцій дитячих будинків сімейного типу. З наукової точки зору пред-

ставляє інтерес виявлення та аналіз актуальних соціальних і архітекту-

рних проблем, а також сучасних тенденцій в їх вирішенні. 

Предметом дослідження є тенденції Євросоюзу в архітектур-

ному проектуванні дитячих будинків сімейного типу. Мета досліджен-

ня - на науковій підставі простежити вектор розвитку архітектури та-

кого роду дитячих будинків, визначити політичні та економічні умови 

для комплексного підходу в створенні дитячих будинків сімейного 

типу з урахуванням їх соціальної специфіки на засадах сталого розвит-

ку. 

Якщо розглянути архітектурний вигляд існуючих спеціальних 

установ для сиріт Євросоюзу, то можна оцінити їх як застарілі житлові 

будівлі, не призначені для забезпечення нормальної дитячої життєді-

яльності.  

З точки зору містобудування, ситуація також складна через 

віддалене розташування: відстані до регіональних центрів такі, що є 

обмеження в доступності інфраструктури, утруднений доступ до дер-

жавних послуг: освітнім, культурним, послугам з питань навчання і 

працевлаштування, відсутність сучасного благоустрою і гуманного 

середовища. Спираючись на власний досвід архітектурного проекту-

вання, Швейцарія надає підтримку іншим країнам. У самій Швейцарії 

для архітекторів є актуальною задачею організація сучасного простору 

для дітей. Як приклад можна привести терапевтичний піклувальний 

педагогічний центр Урі в Альтдорфі (Altdorf) (арх. Niklaus Graber і 

Christoph Steiger), призначений для малюків, дітей різних вікових груп 
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і молодих людей з розумовими, фізичними або комплексними вадами і 

особливостями розвитку. 

Від програми з необхідними приміщеннями і груп різного по 

розмірам просторів, розроблених відповідно до неї, архітектори з Лю-

церна прийшли до об'ємно-просторовим принципам блокування пове-

рхів хрест-навхрест. Приміщення різного призначення знаходяться на 

різних рівнях. Просторове рішення будівлі реагує на масштаб навко-

лишньої забудови, відповідаючи ідеї взаємозв'язку внутрішнього жит-

тя центру з «нормальним» повсякденним життям навколо. 

Архітектурно-соціальна політика виражається у наступному: 

«Мімікрія» - дитячі будинки сімейного типу повинні інтегрувати в 

навколишнє архітектурне середовище подібно до того, як діти - адап-

туватимуться в сім'ї і нормальне суспільство. Будинки повинні вигля-

дати як самі звичайні житлові будинки, характерні для тієї місцевості, 

де розташовується ділянку проектування дитячих будинків сімейного 

типу. Важлива інтеграція будівлі в існуюче архітектурне середовище.  

Інженерно-конструктивні вимоги реалізуються як доступність людей з 

обмеженими можливостями і засоби енергоефективності. 

Таким чином, соціальну політику Євросоюзу, орієнтовану на дітей-

сиріт, можна спостерігати в різних аспектах: 

• політичному (управління системою будинків): відпо-

відальність регулюється між державою та муніципалітетами, тобто 

органами місцевого самоврядування; 

• соціологічному: створення дітям умов виховання, 

максимально наближеним до сімейних, інтеграція в суспільство і по-

точне соціальне середовище; 

• архітектурному і містобудівному: створення гуманно-

го середовища виховання і проживання, забезпечення оптимального 

доступу до міської інфраструктури. 

Висновок. Архітектурне проектування дитячих будинків сі-

мейного типу як область проектної діяльності є сьогодні прикладом 

втілення стратегії сталого розвитку в соціальній політиці Євросоюзу. 

До цієї стратегії відносяться: створення гуманного середовища, що 

відповідає вимогам пожежної безпеки та санітарно-гігієнічного захис-

ту, інтеграція в навколишню архітектурну забудову і природне середо-

вище, транспортний зв'язок з інфраструктурою регіонів, доступність 

до пунктів соціального забезпечення. Основний концептуальний на-

прямок в архітектурному проектуванні дитячих будинків сімейного 

типу включає в себе гуманізацію архітектурного середовища, побудо-

вану за принципом сімейної моделі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ  
 

Абрамович В. С.. 

Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 

(Вінницький національний технічний університет) 
 

Ревіталізація – це процес, спрямований на відновлення будівлі чи 

міського простору, з поверненням втраченого функціонального приз-

начення або наданням нового. Наприклад, відроджені заводи і фабри-

ки, які колись виробляли тканини, скло або харчові продукти, стають 

офісними центрами, житловими приміщеннями і навіть культурними 

центрами. [1, 2]. 

Близько 40 років у Європі та світі досить вдало використовується 

процес ревіталізації для розвитку та покращення міст. За останні роки 

в Україні поняття «ревіталізація» також стало поширюватися і втілю-

ватися у життя.  

Найчастішим об’єктами ревіталізації стають колишні території 

заводів, оскільки утримання та діяльність заводів вважається невигід-

ною з багатьох причин. З плином часу, з розвитком технологій та про-

веденій деіндустріалізації виробничі зони втрачають потребу в значній 

частині території. Наповнення старих промислових споруди актуаль-

ними функціями, дозволить їх експлуатувати ще багато років і отри-

мувати прибутки, подеколи і більші, ніж могли бути з виробництва, 

яке тут в минулому функціонувало [3-5]. 

У Львові декілька старих будівель промислового призначення 

змінили своє призначення і відновили роботу. Колишній завод РЕМА, 

де виготовляли медичне обладнання, перетворився на багатофункціо-

нальний простір «ReZavod», де є майданчик для вечірок, фотостудія, 

галерея актуального та вуличного мистецтва, майстерні та звичайні 

офіси. [3] Схожу долю мали і інші закинуті промоб’єкти Львова: старе 

трамвайне депо перепрофілювали у потужний креативний центр LEM 

Station, індустріальне приміщення на Підзамчій змінили на центр мис-

тецтв, а на місці колишнього заводу «Галичскло» відкрито 

!FESTrepublic. 

На Сході України першість по кількості об’єктів ревіталізації 

тримає Харків. Сучасний IT-хаб Fabrika.space займає 4 поверхи будівлі 

1933-го року, де колись була фабрика по сортуванню насіння та овочів. 

Значний івент-простір Арт-завод «Механіка. Інша земля» у 20 000 м2 

був створений на території паровозобудівного заводу, поряд із сучас-

ним працюючим Завод імені В. О. Малишева. Обидва об’єкти несуть 

освітню, культурно-розважальну та відпочинкову функцію. 
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Отже, проведено дослідження процесу ревіталізації об’єктів мі-

ського середовища. Розглянуто приклади такого виду реконструкції 

будівель та міських просторів в Україні. Опираючись на активне по-

ширення поняття «ревіталізація», сформовано тезиси на рахунок акту-

альності ревіталізаційних дій в Україні. 
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