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СЕКЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМ 
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РОЗМІЧУВАЛЬНІ РОБОТИ В БУДІВНИЦТВІ 

 

Харін М.С. 

Науковий керівник – Кухар М.А., канд. техн. наук, ст. викладач 

 

Кожне будівництво має технологію виконання, частиною якої є 

розмічувальні роботи, наприклад, геодезична будівельна розмічувальна 

сітка. 

Геодезична будівельна сітка є найпоширенішим видом геодезич-

ної основи розмічувальних робіт у промисловому будівництві. Вона яв-

ляє собою систему опорних пунктів, розташованих у вершинах квадра-

тів або прямокутників, які покривають будівельний майданчик. 

Використовується будівельна сітка головним чином при виконанні 

основних геодезичних розмічувальних робіт. 

Одночасно вона є основою для виконавчих зйомок, які викону-

ються під час будівництва і після його закінчення. Пункти будівельної 

сітки водночас є і висотною основою будівельного майданчика. Від пу-

нктів і сторін будівельної сітки переносяться на натуру основні осі бу-

динків і споруд (рис.1). 

Для створення будівельної сітки послідовно проводять такі дії: 

 проектування сітки; 

 попереднє розмічування сітки на місцевості; 

 визначення координат пунктів попередньо розміченої на місце-

вості сітки; 

 редукування (переміщення, коректування) сітки. 

На рисунку 1 представлені осі споруди. Зведення споруд почина-

ють з винесення на місцевість і закріплення осей. Основною докумен-

тацією є: проект виконання геодезичних робіт, генеральний план і ро-

бочі креслення.  

На місцевості осі виносять від пунктів державних  геодезичних мереж, 

мереж місцевого значення, геодезичної розмічувальної основи. 

На даному об’єкті винесення головних осей виконується способом 

оберненої засічки. 
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Рисунок 1 – Розмічувальні роботи осей споруди при будівництві 

 

Список використаної літератури: 

1. Грабовий В. М. Геодезія. – Чернігів: Чернігівський державний інститут еко-
номіки і управління В.О. Боровий, 2017. 543с. 

 

 

АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ 

ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

 

Березюк Д.А.  

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

 

Актуальність проблеми. Комплексний план просторового розвитку 

території територіальної громади – це одночасно містобудівна докуме-

нтація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що розроб-

ляється з метою забезпечення сталого розвитку території. Комплексний 

план включає планувальні рішення щодо перспективного використання 

всієї території територіальної громади, на основі аналізу всіх ресурсів 

якими володіє громада, та надає громаді інструмент для інтегрованого 
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розвитку з вирішення проблемних та конфліктних питань, а також з до-

триманням принципу збалансованості державних, громадських та при-

ватних інтересів. Комплексний план забезпечує узгоджене прийняття 

рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку всіх на-

селених пунктів як єдиної системи розселення та території за їх межами. 

Тому вивчення етапів розробки комплексного плану просторового роз-

витку території є актуальним завданням сьогодення. 

Наукова новизна роботи полягає у визначенні основних етапів ро-

зробки комплексного плану просторового розвитку території з викори-

станням картографічних, землевпорядних та містобудівних даних. 

Метою є дослідження нормативної-правої бази та визначення ос-

новних етапів розробки комплексного плану просторого розвитку тери-

торії. 

Методи та результати досліджень. Комплексний план просторо-

вого розвитку території територіальної громади, крім відомостей, пе-

редбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльно-

сті», повинен включати: 

- матеріали топографо-геодезичних вишукувань;  

- матеріали погодження;  

- експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами 

земельних ділянок;  

- переліки обмежень у використанні земель та переліки земель-

них ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель; 

- збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи корис-

тування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування; 

- план розподілу земель за категоріями, власниками і користува-

чами, угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень). 

Комплексний план повинен містити просторові дані, метадані та 

інші елементи, що складають його проектні рішення, і розробляється у 

формі електронного документа, що відповідає вимогам базового набору 

геопросторових даних.  

Розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

територіальної громади доцільно розробляти у такій послідовності: 

1 етап. Сбір і систематизація вихідних даних. На цьому етапі вико-

нується збір існуючих топографо-картографічні матеріалів, землевпоря-

дної документації (матеріали встановлення меж території громади, ма-

теріали землевпорядної документації, кількісного обліку та інвентари-

зації земель, дані про зареєстровані у Державному земельному кадастрі 

земельні ділянки тощо) та містобудівної документації (генеральні 

плани, детальні плани та плани зонування територій тощо). 



 

 

7 

2 етап. Розробка розділів комплексного плану просторового розви-

тку території територіальної громади. 

3 етап. Підготовка до затвердження комплексного плану просторо-

вого розвитку території територіальної громади. 

Комплексний план просторового розвитку території територіаль-

ної громади підписується кваліфікованими електронними підписами 

відповідальних осіб, які його розробили, – архітектор, який має відпо-

відний кваліфікаційний сертифікат, та сертифікований інженер-землев-

порядник.  

Строк дії комплексного плану не обмежується. 

Висновки. Проведені дослідження дозволили встановити основні 

етапи розробки комплексного плану територій територіальної громади, 

які включають в себе сбір та систематизацію вихідних даних, розробку 

його розділів та підготовку до затвердження розроблених рішень. За-

пропоновані етапи розробки комплексного плану можуть бути викори-

стані розробниками цієї документації та осіб, які залучені до форму-

вання методики (методичних рекомендацій) розробки комплексного 

плану просторового розвитку території територіальної громади. 

 

 

ЗАДАЧІ ГІС-АНАЛІЗУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕЛЕВАТОРА ДЛЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

Попков В.О. 

Науковий керівник – Метешкін К.О., д-р техн. наук, професор 

 

У зв’язку з інтенсивним розвитком технологій в області електрон-

ної обчислювальної техніки протягом останніх двох десятиліть з’яви-

лася велика кількість більш розвиненого програмного забезпечення в 

сфері телекомунікацій і збору та обробки даних, що дало змогу складати 

схеми, графіки, малюнки проекти тощо на електронних пристроях (на-

стільні комп’ютери, ноутбуки і т. д.). Ці зміни дозволили значно скоро-

тити витрати часу та ресурсів в багатьох сферах діяльності людини, зо-

крема, в області дизайну, інженерії, електронного документообігу, архі-

тектури, будівництва, промисловості, проєктування тощо. 

Якщо ще в XX столітті збір і повний аналіз інформації та створення 

моделей об’єктів, які необхідні для прийняття управлінських рішень ви-

конувались повністю людиною, то з 2000-х років провідні країни світу 

широко впроваджують застосування ГІС-технологій, в тому числі і ГІС-

аналізу, та моделювання для оптимізації процесу прийняття рішень на 

різних рівнях, які стосуються різних галузей виробництва. 
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Не оминув цей процес і сферу сільського господарства і будівниц-

тва об’єктів сільськогосподарського призначення, наприклад, реалізація 

задач ГІС-аналізу органами влади на місцевому рівні для аналізу інфра-

структури елеватора й інших об’єктів. 

Актуальність проведення ГІС-аналізу інфраструктури та побу-

дови, як частини аналізу, 3D-моделей таких об’єктів для органів місце-

вого самоврядування обґрунтовується тим, що таке рішення дозволяє 

більш повно передати інформацію про можливі зміни об’єктів, забезпе-

чує кращу наочність та інтерпретованість даних у просторі, а також до-

зволяє вирішувати широкий спектр прикладних задач, що неможливо 

вирішити з  двовимірними даними. 

Засоби ГІС-аналізу інфраструктури елеватора дозволяють вирі-

шити наступні задачі: 

- встановити точне місцеположення об’єктів інфраструктури у 

просторі; 

- чітко визначити межі та площу території, яку займає елеватор і 

його інфраструктура; 

- встановити чи оптимальне розміщення об’єктів інфраструк-

тури забезпечення елеватора; 

- встановити висоту об’єктів інфраструктури і їх відповідність 

ДБН та ДСТУ; 

-  визначити лінії видимості; 

- встановити розміри та відобразити на карті (плані) відповідні 

буферні зони; 

- реалізувати наближене до реального відображення території 

елеватора та навколишніх об’єктів. 

Отже, для об’єднаної територіальної громади ГІС-аналіз інфра-

структури забезпечення елеватора, а також інших об’єктів може мати 

вирішальне значення при прийнятті рішень так як дозволяє показати 

взаємозв’язок та виконати візуальну, а не лиши теоретичну, оцінку 

впливу різних факторів один на одного. Також проведення ГІС-аналізу 

дозволяє з мінімальним залученням людських і технічних ресурсів най-

більш повно представити, за результатами аналізу, просторову модель 

інфраструктури елеватора, що в свою чергу спрощує процес і скорочує 

час прийняття рішення про його будівництво з боку відповідних струк-

тур та керівних осіб. 
Список використаної літератури: 

1. Маслов К. Ю., Макарова М. Ю. «3D моделирование в промышленной сфере» // 
Международный научный журнал «Молодой учёный» № 11.31 (115.3)/2016 Научно-ис-

следовательские работы студентов Технический институт (филиал) Северо-восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова (г. Нерюнгри) – Г. Казань, 2016 г. – с. 
19-21. 
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2. Строкин А. В., Черкасова Е. И. «Трехмерное моделирование как основа проек-

тирования 21 века» // Вестник Казанского технологического института – Г. Казань, 2017 
г. – с. 241-242. 

 

 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗМІН ПРОВЕДЕННЯ 

КАДАСТРОВОЇ ЗЙОМКИ В УКРАЇНІ 

 

Харачих Айше Фікрет Хизи 

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

 

Актуальність проблеми. Основними видами землевпорядної доку-

ментації в Україні є проект землеустрою щодо відведення земельних ді-

лянок та технічна документація із землеустрою щодо встановлення (від-

новлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Обов’язко-

вими роботами при їх розробці є кадастрова зйомки території робіт. 

Тому вивчення нормативно-правових документів, які регламентують 

проведення кадастрової зйомки є актуальним завданням сьогодення. 

Наукова новизна роботи полягає у визначенні основних законода-

вчих змін проведення кадастрової зйомки в Україні. 

Метою є дослідження змін законодавства України, які стосуються 

проведення кадастрової зйомки в Україні. 

Методи та результати досліджень. Комплекс робіт з кадастрового 

знімання регламентується ст. 198 Земельного Кодексу України, які ви-

конуються для визначення та відновлення меж земельних ділянок. Ще 

одне визначення кадастрових зйомок наведено у Законі України «Про 

топографо-геодезичну та картографічну діяльність», де вони представ-

лені як комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топогра-

фічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема 

меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними 

показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що 

служать основою для кадастрів. 

При цьому кадастрова зйомка складається з таких етапів: 

- геодезичне встановлення меж земельної ділянки; 

- погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками 

та землекористувачами; 

- відновлення меж земельної ділянки на місцевості; 

- встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтя-

ження та обмеження щодо використання землі; 

- виготовлення кадастрового плану. 
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Проведення топографо-геодезичних та картографічних робіт при 

виконанні кадастрової зйомки визначається Інструкцією з топографіч-

ного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. Вони до тра-

вня 2021 р. виконувалися та засвідчувалися сертифікованими інжене-

рами-геодезистами. Основним нормативно-правовим документом, який 

визначав та регламентував землевпорядні роботи кадастрової зйомки, а 

також види межових знаків, був Наказ Державного комітету України із 

земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх за-

кріплення межовими знаками». Даний вид робіт до травня 2021 р. про-

водили сертифіковані інженери-землевпорядники. На сьогодні всі етапи 

кадастрової зйомки, геодезичні і землевпорядні, виконуються особами, 

які отримали кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника.  

Після скасування Інструкції про встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 

знаками межові знаки можна встановлювати без присутності суміжних 

землевласників та складання документа «Акт прийомки-передачі межо-

вих знаків на зберігання» вже не є обов’язковим. Проте, замовник доку-

ментації із землеустрою має право провести цю процедуру, навіть, якщо 

вона не встановлена законодавством для того, щоб не було майбутніх 

межових спорів або претензій щодо межі. Також не потрібно долучати 

акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання. Під час кадастро-

вих зйомок виконуються роботи щодо закріплення меж ділянки межо-

вими знаками. За результатами закріплення меж земельної ділянки 

складається відомість про встановлені межові знаки (ст. 106-108 Земе-

льного Кодексу України). У ній зазначаються координати межових зна-

ків, інформація про те, з ким межує земельна ділянка, відомості про су-

міжних землевласників. Єдина відмінність існує в тому, що підписи у 

новому документі суміжники не ставлять. При цьому не регламенто-

вано порядок складання та форму відомості про встановлені межові 

знаки, тому вона може складатись у довільній формі. Також на сьогодні 

не визначені види межових знаків, їх номери та точність місцезнахо-

дження відносно найближчих пунктів геодезичної мережі.  

Висновки. Проведені дослідження дозволили встановити основні 

законодавчі зміни про проведенні кадастрового знімання, серед яких 

слід відзначити відсутність окремих нормативно-правових документів 

крім Земельного Кодексу України. 
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ПОХИБКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ 

 

Бабкіна Є.О. 

Науковий керівник – Кухар М.А., канд. техн. наук, ст. викладач 

 

Для представлення проектних елементів на місцевості виконують 

розмічувальні роботи. Виділяють такі основні елементи розмічувальних 

робіт: 

 горизонтальні кути; 

 лінії проектної довжини; 

 точки з проектними висотами; 

 точки та площини з проектними ухилами; 

 вертикальні лінії. 

В процесі цих робіт виникають похибки. 

Похибка візування mв, тобто похибка введення візирної цілі в 

біссектор: 

 
де δ” - деякий критичний кут зору, залежний від умов спостере-

жень і типу візирної цілі; V - збільшення зорової труби.  

В більшості випадків похибка візування при розмічувальних робо-

тах може бути обчислена за формулою:  

 
З огляду на те, що при побудові точки доводиться візувати двічі, 

то похибка візування буде в  разів більше, тобто:  

 
А в лінійній мірі: 

 
де D – відстань до візирної цілі. 

Помилки за рефракцію в кутові вимірювання mнапр (кут. с) і 

створні спостереження mст (мм) за формулами: 
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де Рср – середній на візирному промені тиск в мм рт ст. (1 мм рт. 

ст.=133,322 Па); tcp – середня на візирному промені температура по Це-

льсію; D – загальна довжина напрямку (створу) в мм; d – відстань від 

приладу до точки в м; Δtcp – середній на створі градієнт температури 

повітря в напрямку до створу, в градусах на 1 м. 

Загальна похибка візування та фокусування може бути обчислена 

за формулою: 

 
 

Визначення похибок дозволяє виконувати розмічувальні робіти в 

допустимих по точності межах. 
Список використаної літератури: 
1. Грабовий В. М. Геодезія. – Чернігів: Чернігівський державний інститут еко-

номіки і управління В.О. Боровий, 2017. 543с. 

 

 

АЛГОРИТМ ВІДНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА 

МІСТОБУДУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Свинаренко Ю.О., Коротков В.Ю. 

Науковий керівник – Поморцева О.Є., канд. техн. наук, доцент 

 

Під час бойових дій у місті Харкові було зруйновано більше тисячі 

об’єктів інфраструктури [1]. Зокрема значних пошкоджень зазнали бу-

дівлі, що є пам’ятками містобудування та архітектури, такі як Палац 

Праці, будівлі Харківської ОДА та ДУ МВС [2]. Для збереження істо-

ричної пам’яті та вигляду міста необхідно запровадити алгоритм відно-

влення будівель і споруд, що є пам’ятками містобудування та архітек-

тури. 

Такий алгоритм дозволить розділити велику задачу відновлення 

міста на менш трудомісткі етапи, запобігти хаотичному відновленню 

без урахування історичних аспектів, налагодити логістичні, економічні, 

кадрові та інші зв’язки між організаціями, що займаються містобуду-

ванням, надати робочі місця спеціалістам будівельної та суміжних галу-

зей, створити привабливе для туризму місто.  
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Перший етап включає в себе збір інформації про пошкоджені, час-

тково або повністю зруйновані пам’ятки, створення бази геоданих та за-

несення до неї цієї інформації. Ця база даних повинна містити такі поля 

як назва, адреса, призначення, рік побудови будівлі, посилання на відо-

мості про пам’ятки у державних реєстрах, тощо. Окрім поточних даних 

про пам’ятки доречно буде зібрати інформацію також про попередній 

або початковий вигляд будівель, наприклад той, який вони мали до Дру-

гої світової війни. Для втілення цього етапу необхідно буде залучити 

фахівців з геоінформаційних систем (ГІС), містобудування, архітектури 

та історії, використати державні архіви містобудівної документації. 

Другий етап включає аналіз та оцінку пошкоджень. На основі зіб-

раних даних фахівці з архітектури, історії та містобудування  роблять 

висновки щодо масштабів руйнування, та виходячи з цього аналізу на-

дають інструкції та рекомендації щодо реставрації чи відбудови.  

На третьому етапі проводиться масове лазерне сканування 

пам’яток: у першу чергу тих, що пошкоджено, а надалі тих , що вціліли. 

Зібрані дані сканування необхідно буде занести в окремий міський ре-

єстр. Систематизовані дані такого типу у майбутньому допоможуть то-

чно реставрувати пам’ятки уразі стихійного лиха, руйнування із часом 

або з інших причин. 

Четвертий етап включає розробку та втілення проектів реставрації 

пам’яток на основі зібраних даних. Важливо зазначити, що рішення про 

прийняття проектів повинна приймати спеціально створена комісія при 

міській раді, що буде складатися із висококваліфікованих фахівців з іс-

торії, містобудування, архітектури, будівництва, тощо. У якості консу-

льтантів також можна залучити спеціалістів, які брали участь у відбу-

дові міста після Другої світової війни.  

Отже, алгоритм розділяє процес відновлення пам’яток архітектури 

на чотири етапи. Такий підхід дозволить запобігти післявоєнному хаосу 

в цій галузі, раціонально розподілити задачі між організаціями, здійс-

нювати контроль над їх роботою та відтворити якомога точніше вигляд 

міста. Точно відновлені пам’ятки архітектури та містобудування у май-

бутньому зможуть стати об’єктами туризму ті відродять первісний ви-

гляд першої столиці України. 
Список використаної літератури: 

1. Сайт інформаційного агентства «Інтерфакс» [Електронний ресурс] – Режим до-

ступу: https://interfax.com.ua/ news/general/817227.html. 
2. Державний реєстр пам’яток місцевого значення [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://mkip.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pamyatok-miscevogo-

znachennya.html. 
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ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА 

ВАРІАНТИ ЇХ ВИРІШЕНЯ 

 

Дівиченко В.І. 

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

 

З розвитком публічного управління дещо спростилися реєстра-

ційні дії та спостерігаються тенденції на спрощення процедури застосу-

вання положень чинного законодавства, в тому числі і в сфері реєстрації 

майнових прав. Незважаючи на це, сьогодні систему прав власності на 

нерухоме майно ще не можна назвати стабільною та чітко налагодже-

ною. Функціонування єдиної централізованої системи реєстрації майно-

вих прав важливе для захисту прав власників, стабільності майнового 

обороту, зручності громадян, контролю оподаткування. 

Речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на 

об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, перемі-

щення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: 

житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, 

житлові та нежитлові приміщення реєструються у Державному реєстрі 

прав. 

Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію не-

рухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться 

після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством 

порядку, крім випадків, передбачених статтею 31 [1]. 

Відповідно до [1] державна реєстрація речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень – це офіційне визнання та підтвердження держа-

вою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме 

майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей 

до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Незважаючи 

на те, що законодавчі механізми держави повністю регулюють сферу 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, в необхід-

ності вдосконалення механізму державної реєстрації прав зацікавлені і 

громадяни і державні органи. Якщо проаналізувати стан адміністратив-

них проваджень прав на нерухоме майно видно, що у цій сфері накопи-

чилось чимало моментів, що сприяють виникненню випадків пору-

шення майнових прав фізичних та юридичних осіб. 

Виходячи з вищесказаного, для вирішення проблем в сфері держа-

вної реєстрації речових прав на нерухоме майно можна запропонувати 

звернути увагу на моделі інших країн світу які можна адаптувати та ви-

користати в Україні, в тому числі моделі систем країн ЄС і приведення 
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кадастрово-реєстраційних систем до єдиних стандартів. Можливий ва-

ріант тісної співпраці представників державної влади та ІТ сфери для 

оцифрування та вдосконалення системи реєстрації майнових прав. 
Список використаної літератури: 
1. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон 

України від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 46.5. 

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні Закон 
України від 12.07.2001 № 2658. 

 

 

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ  У БУДІВНИЦТВІ МЕТОДОМ BIM 

 

Байструк О.В. 

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

 

У наш час помітними темпами змінюються вимоги до геодезичних 

робіт для для будівництва. Основною причиною цього є поступове  

впровадження  тривимірного  зображення  будівельних об’єктів і нові 

методи роботи з інформацією.  

У будівництві набуває поширення BIM – технологія “Інформа-

ційне моделювання споруди”. Вона визначається як  цифрова презента-

ція фізичних і функціональних якостей споруди, як загальний елемент 

інформації про її оснащення і надійна основа для прийняття рішень про-

тягом  усього  його  життєвого  циклу  існування.  

Нові технології і технічні засоби будівництва у BIM. створюють 

нові можливості для праці геодезистів на будівельних майданчиках.  

При цьому потрібне підвищення вимог до щодо точності визначення 

просторових об’єктів, до програмного забезпечення і стандартів, 

 Завдання геодезичної служби полягає у трансформації отриманих 

просторових даних в інформаційні системи території в  

3D- ображеннях. Переважна  частина  даних у методі BIM потрібна в  

цифровій формі у 2D-  і 3D -зображеннях.  Тому  геодезичні дані повинні 

бути гарантованої  якості, зручними у використанні їх у інших галузях. 

Зростають вимоги до 3D-вимірювань, моделювання та візуалізації гео-

просторових даних у державній системі координат. Змінюються техно-

логії отримання даних геодезичними і фотограмметричними методами, 

прилади і програмне забезпечення,  професійні  навички орієнтуються 

на інформаційні та комунікаційні технології.  

Зміна  методів  роботи призвела до тісної співпраці всіх задіяних 

на будівництві інженерно-технічних працівників з геодезистами, роль 

яких стала вирішальною. Всі проєктні та будівельні роботи  відобража-

ються на одній 3D-моделі споруди, де кожен учасник виконує власне 



 

 

16 

конкретне завдання, але вносить в модель свої дані, які використовують 

усі учасники будівництва. 

Тепер завдання  геодезичної служби у будівництві  полягають в 

отриманні вихідних геодезичних даних, у  винесенні  в  натуру  частин 

споруджуваного об’єкта, в контролі його геометричних параметрів  і,  

врешті, у фіксації  фактичної  реалізації будівництва і в створенні  заве-

ршальної  документації закінченого будівництва. 

Організація праці методом BIM потребує набагато тіснішої  спів-

праці  фахівців різних спеціалізацій, передбачає постійне використання 

цифрових даних у системі клієнт– сервер, високу точність робіт,  дотри-

мання  термінів  і  просторової  точності об’єктів  будівництва,  виправ-

лення  помилок,  виконання відповідних  рішень  керівництва. Без гео-

дезистів необхідної кваліфікації , які застосовують геодезичні техноло-

гії, успішне впровадження методу BІМ неможливе. 

З самого початку робіт над проєктом BIM, фахівці геодезичної 

служби працюють з 3D-програмними засобами, доповнюючи  геодези-

чними даними модель проєкту з метою уточнення його зображення, для 

подальших геодезичних розмічувальних робіт. Геодезисти зобов’язані  

здійснювати контроль просторової точності поточної моделі BIM відпо-

відно до стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), 

оновлювати виміряні  значення, тісно співпрацюючи із проектувальни-

ками  та іншими учасниками будівництва. 

Зручний контроль і взаємозв’язок геоданих у 3D -моделі дає  змогу 

зменшити кількість повторних вимірювань, допомагає значно поліп-

шити якість  роботи.  Високоточні планові і висотні геодані для розмі-

чувальних робіт зручно і доцільно отримувати із 3D -моделі. 

Тому саме геодезисти відповідають за фіксацію точних даних про пото-

чний  стан  будівництва,  виявлення  розбіжностей вимірювань з проєк-

том і розбіжностей у документації закінченого будівництва, 

передавання  результатів  геодезичних  робіт  замовнику. 

Після закінчення будівництва перевагою для геодезистів є най-

краще  знання  моделі  даних  для  підготовки виконавчої  технічної 

документації будівництва, можливість у подальшому використання цієї 

моделі для створення різних моделей даних для управління  будинками, 

реєстрів будівель, реєстрів квартир тощо. Ефективна співпраця ґрунту-

ється на ефективному обміні  інформацією. 

Геодезичні роботи під час будівництва методом  BIM виконують 

при підготовці будівництва; проектуванні споруд; веденні будівництва; 

документуванні та експлуатації будівництва. 

Геодезисти – єдині фахівці, які беруть участь у будівництві від са-

мого початку і до його завершення. Тому фахівці геодезичної служби 



 

 

17 

повинні досконало володіти сучасними геодезичними приладами і про-

грамним забезпеченням, вміти читати будівельну документацію, орга-

нізовувати роботу на будівельних майданчиках, професійно спілкува-

тися із керівництвом та іншими учасниками під час будівництва. Після 

закінчення будівництва саме вони трансформують кінцеву документа-

цію проекту BIM у цифровій 3D-формі для управління  будівництвом 

таж для  цілей адміністрування споруди упродовж усього терміну її екс-

плуатації.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

Чернишова Ю.В. 

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

 

Предметом дослідження є процес погодження проекту землеуст-

рою щодо передачі земельної ділянки. 

Мета: відповідно до існуючого законодавства дослідити процес пе-

редачі земельної ділянки.  

Методи дослідження: обробка проектних та нормативних докуме-

нтів. 

Погодження проекту землеустрою здійснюється відповідно до Зе-

мельного кодексу України (с. 186-1) [1]. Обов’язковою умовою пого-

дження проекту є використання земельної ділянки за її цільовим приз-

наченням. 

Реалізацію державної політики у сфері земельних відносин здійс-

нює територіальний орган центрального органу  виконавчої влади. Саме 

з територіальним органом в обов’язковому порядку повинен бути пого-

джений кожен проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

усіх категорій та форм власності. Для погодження оригінал проекту по-

дається розробником до органу за місцем розташування земельної діля-

нки. 

Відповідно до [1] проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами 

населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або плану-

ється розташування такого об’єкта, подається також на погодження до 

структурних підрозділів районних державних адміністрацій у сфері мі-

стобудування та архітектури. 
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Погоджуючі органи протягом десяти робочих днів з дня одержання 

відповідних документів надають розробнику свої висновки про пого-

дження або відмову в погодженні з обов’язковим обґрунтуванням свого 

рішення відповідно до діючих нормативно-правових документів. 
Список використаної літератури: 

1. Земельний кодекс України, Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text 

 

 

РИНОК ДОМОВОЛОДІНЬ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

Бородатюк В.С. 

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

 

Актуальність проблеми. Дослідження показують, що ринок домо-

володінь постійно розвивається та оновлюється. Важливою проблемою 

є проведення аналізу ринку нерухомості, та збір інформації про цінові 

пропозиції, з подальшим їх розповсюдженням, та використанням різ-

ними верствами населення. Це дуже важливе завдання саме сьогодні. 

Наукова новизна роботи. Було проведено дослідження за допомо-

гою агентства нерухомості «Метр» за 2021 рік. Данні взято з сайту ком-

панії, на якому міститься каталог продажі будинків в Харкові з деталь-

ною інформацією: фото, опис нерухомості. Результати, які отримані, до-

зволяють далі виконувати розрахунки норми доходності та досліджу-

вати тенденції розвитку ринку. 

Метою є дослідження ринку нерухомості домоволодінь у місті Ха-

рків за допомогою визначення 3 окремих класів щодо об’єктів нерухо-

мості. 

Методи та результати досліджень. На основі матеріалів наданих 

агентством нерухомості «Метр» було проведено дослідження ринку до-

моволодінь у місті Харків. 

Класи домоволодінь, які досліджувались: 

- домоволодіння до 100 м2; 

- домоволодіння від 100 до 300 м2; 

- домоволодіння від 300 до 600 м2. 

По кожному з класів домоволодінь та з наведених у таблиці 1 рай-

онів (по яким існувала інформація) було розраховано середню вартість 

одного квадратного метра. 

Мінімальна вартість за 1 м2 становить: 

- до 100 м2 – 381 $; 

- від 100 до 300 м2 – 538 $; 
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- від 300 до 600 м2 – 302 $. 

Максимальна вартість домоволодінь за 1 м2 становить: 

- до 100 кв. м. – 3831 $; 

- від 100 до 300 м2 – 1229 $; 

- від 300 до 600 м2 – 1621 $. 

Аналіз ринку домоволодінь міста Харкова показали, що зараз по-

купців цікавлять пропозиції домоволодінь площею від 100 до 300 м2. 

 

Таблиця 1. Середня вартість 1 кв. м. по районам у домоволодіннях 

за визначеними класами 

№ 

п/п 
Район 

до 100 

м2, сер. 

Ціна $ 

від 100 до 

300 м2, сер. 

Ціна $ 

від 300 до 

600 м2, сер. 

Ціна $ 

1 Алексеевка 739 827 1150 

2 
Жуковського, 

Шишківка 
646 843 1235 

3 Велика Данилівка, 831 934 657 

4 Тюринка, Журавлевка 855 944 733 

5 Конний ринок - - - 

6 Немишля 1070 814 694 

7 
ХТЗ, поселок Восточ-

ний, 
936 1016 1159 

8 Нові дома - 748 846 

9 
Поселок артема, Гер-

цина, Одеська 
879 939 487 

10 

Основа, Мереф’янське 

шосе, Жихарь, Гути, 

селище Силікатне, 

Филипівка, Пилипівка, 

Дутківка, Диканівка, 

Косолапівка 

381 538 302 

11 

Проспект Гагаріна, 

Левада, Заїківка, Вере-

щаківка 

- 680 - 

12 

Москалівка, Нетеча, 

Новожанове, Новосе-

лівка 

844 846 - 
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13 Південний вокзал - 719 - 

14 Холодна гора 1076 809 696 

15 Залютино - 986 - 

16 Іванівка, Лиса гора, 1289 673 703 

17 Павловка - 964 588 

18 Павлове поле 1113 1229 996 

19 
Шатилівка и Соколь-

ники 
831 1221 1621 

20 Рогань - 655 375 

21 
Нова баварія, Липовий 

гай, Лідне 
824 633 579 

22 
Південна Салтовка, 

Салтовка 
931 867 830 

Середня вартість 774 852 650 

Мін 381 538 302 

Макс 3831 1229 1621 

 

По кожному з наведених у таблиці 1 районів було визначено зага-

льну кількість домоволодінь у місті Харкові.  

Висновки. Таким чином, по проведеним дослідженням було ви-

значено мінімальну та максимальну вартість за 1 м2 по трьом класам 

домоволодінь изначено:  

1. Мінімальна вартість домоволодінь до 100 м2 в районі «Основа, 

Мереф’янське шосе, Жихарь, Гути, селище Силікатне, Филипівка, Пи-

липівка, Дутківка, Диканівка, Косолапівка» - 381 $ за 1 м2 максимальна 

в районі «Шатилівка, Сокольники» - 3831 $ за 1 м2$ 

2. Мінімальна вартість домоволодінь від 100 до 300 м2 в районі 

«Основа, Мереф’янське шосе, Жихарь, Гути, селище Силікатне, Фи-

липівка, Пилипівка, Дутківка, Диканівка, Косолапівка» - 538 $ за 1 м2, а 

максимальна в районі «Павлове поле» - 1229 $ за 1 м2$; 

3. Мінімальна вартість домоволодінь від 300 до 600 м2 в районі 

«Основа, Мереф’янське шосе, Жихарь, Гути, селище Силікатне, Фи-

липівка, Пилипівка, Дутківка, Диканівка, Косолапівка» - 302 $ за 1 м2, 

максимальна в районі «Шатилівка, Сокольники» - 1621 $ за 1 м2. 
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ЩОДО УЗАГАЛЬНЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАЗЕМНОГО 

ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ 

 

Сущенко В.О. 

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

 

При загальній комп’ютеризації суспільства геодезія, картографія і 

фотограмметрія стали об’єднуватися. Така інтеграція призвела до при-

скореного розвитку всіх трьох напрямів і більшої затребуваності даних 

топографо-геодезичного виробництва, отже, і зростання обсягів вироб-

ництва та видів продукції. 

Розвиток систем автоматизованого проектування, комп’ютерної 

тривимірної графіки та віртуальних технологій призвів до можливості 

створення та застосування на практиці цифрових тривимірних моделей 

місцевості.  

Внаслідок інтеграції геодезії фотограмметрії та картографії з’яви-

вся новий інструментарій – технології повітряного та наземного лазер-

ного сканування. Переважно результатом інтеграції напрямів топо-

графо-геодезичного виробництва стала технологія наземного лазерного 

сканування. 

Цей напрямок об’єднав у собі принципи вимірювань, що викорис-

товуються в геодезії (кути та відстані), принципи обробки сканів, що 

застосовуються у фотограмметрії (фільтрація даних, поліпшення якості 

зображень, дешифрування, розпізнавання образів), принцип збору інфо-

рмації (тотальна зйомка з отриманням якісних характеристик об’єкта) ) 

та картографічні принципи відображення інформації (при відображенні 

даних на екрані монітора в процесі їх обробки оператор користується 

різними видами проекцій: ізометрична, центральна, ортогональна 

тощо). 

Тому для розробки загальної технології наземного лазерного ска-

нування використовується такий самий підхід, як і при розвитку техно-

логічних рішень у галузі фотограмметрії та ДЗ, геодезії та картографії. 

При розвитку нових технологічних рішень використовується комплекс-

ний підхід – це дозволяє вирішувати проблему не як окремий випадок, 

а узагальнено.  

При реалізації комплексного підходу дотримуються принципів:  

– системність – розробка технологій як єдиної системи набору 

об’єктів, методів, засобів та нормативно-технічної документації;  
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– оптимальність – кожен елемент системи спрямований на вирі-

шення поставленого завдання за мінімальних витрат і максимального 

ефекту від його функціонування; 

– стандартизація – основні етапи технології забезпечуються ста-

ндартами їх проведення та набором контрольованих параметрів для аде-

кватного, достовірного та точного виконання кожного технологічного 

процесу; 

 – динамічність – технологія передбачає можливість удоскона-

лення з урахуванням вимог реального сектора економіки та прогресу те-

хнічних засобів;  

– наступність – технологія враховує та аналізує досвід розвитку 

технологічних рішень, а також орієнтована на тенденції розвитку техні-

чних засобів; 

 – адаптивність технології забезпечує пристосовуваність її до 

специфіки нових завдань у розвитку реального сектора економіки. 

Дотримання цих принципів дозволяє створити найбільш адеква-

тну, значущу та затребувану технологію, яка спирається на наявний до-

свід, дотримуючись принципу наступності.  

Технологічна схема включає чотири основні види робіт, які утво-

рюють ієрархічний ланцюжок: підготовчі роботи; польові роботи; каме-

ральні роботи; підготовка звітної документації та контроль якості про-

дукції. Основними є польові та камеральні роботи . 

В даний час немає нормативно прописаної та запатентованої тех-

нології виконання робіт з наземної лазерної зйомки з метою побудови 

тривимірних моделей місцевості та створення топографічних планів та 

двовимірних креслень ділянок сканування.  

Існуючі публікації відображають лише результати виконання кон-

кретних робіт і в них немає узагальнення досвіду. 

Області, в яких застосовується технологія наземного лазерного 

сканування, можна розділити за точністю виконання робіт або категорі-

ями на основі принципу стандартизації нормативно-технічної бази ви-

дів робіт: 

- топографічні (СКП до 10 см);  

- проєктні (СКП до 5 см);  

- архітектурно-будівельні (СКП до 1 см); 

- експертні, або точні (СКП до 1 мм);  

- високоточні (СКП менше 1 мм). 

 

 

 

 



 

 

23 

BIM-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Бойко Ю.І. 

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

 

На даний момент технології інформаційного моделювання ефек-

тивно впроваджуються,як на етапі проектування так і на етапі будівни-

цтва. У той же час вимірювальна технологія вдосконалюється, лазерно-

скануючі пристрої, виконуючи мільйони точних вимірювань за лічені 

секунди, дозволяють отримувати багатомільйонні масиви координат ін-

формацій у вигляді хмари точок. Такий тип даних з  високою точністю, 

детальністю та достовірністю описує поверхню об’єктів. При цьому мі-

німізується вплив людського фактора на кінцевий результат. Наявність 

ВІМ дозволяє по-новому подивитися на процес геодезичного контролю 

та будівництва,особливо в геодезичних дослідженнях. 

Суть BIM проектування та BIM геодезії зводиться до того, що 

створюється комп’ютерна модель нової будівлі, що несе у собі всі відо-

мості про новий об’єкт. Подібне проектування передбачає, перш за все, 

збір та комплексну обробку у процесі проектування всієї архітектурної, 

проектної, технологічної та виробничої інформації про об’єкт. Концеп-

ція BIM проектування та BIM геодезії має на увазі, що вся будівля і все, 

що має до неї відношення, розглядається як єдиний об’єкт. 

Для геодезистів,ВIM - це процес моделювання та практичної реа-

лізації, крім цього віртуальна 3Д модель BIM може використовуватися 

в подальших містобудівних цілях та планах, наприклад 3Д кадастр. 

Оскільки геодезичні дослідження є опорою і основою будь-якого 

будівництва, то мета геодезичних досліджень - грамотно вписати в ви-

хідну інфраструктуру ділянки об’єкт, що будується, визначивши осно-

вні осі і межі будівель і споруд на площині. Всі дані, що отримуються 

за допомогою сучасного обладнання, відображаються в кресленнях, 

схемах та інших цифрових моделях необхідного масштабу. Всі отри-

мані топографо-геодезичні матеріали необхідні як затвердження і пого-

дження проекту будівництва, але й прийняття найважливіших інженер-

них рішень. 

У геодезії існує 3 етапи проведення геодезичних вишукувань: під-

готовка, вимірювання на ділянці, розрахунки та складання креслень. 

На першому етапі аналізують поставлені завдання, вивчають осо-

бливості місцевості та матеріали минулих років, ведуть переговори із 
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замовником, аналізують обсяг досліджень та терміни, розраховують ва-

ртість послуг та укладаємо договір. 

Другий етап – зйомка території. Результати цього етапу є вихід-

ними даними для роботи проектувальників і створення 3D-моделі. 

Виконують зйомку території під забудову, вивчають особливості 

рельєфу місцевості, визначають планово-висотні координати існуючих 

інженерних мереж, насаджень, будинків та промислових об’єктів. 

Отримують максимум відомостей про земельну ділянку для уник-

нення складнощів у проектувальників за подальшого моделювання. 

Третій етап - розрахунки, зрівняння, підготовка даних для ство-

рення BIM 3D-моделі. Готується цифрова та стандартна паперова версія 

звіту з відображенням деталей. 

Основні види робіт інженерів-вишукувачів, які потрібні у загаль-

ному технологічному ланцюжку проектування об’єктів при переході на 

технологію BIM. 

Вимоги цифрової моделі рельєфу (ЦМР) давно норма. Багато ком-

паній, що займаються проектуванням лінійних об’єктів, вимагають у 

розвідувальних відділів тривимірні моделі рельєфу. Переваги об’єм-

ного уявлення рельєфу очевидні – наочність, зручність у роботі та зни-

ження ймовірності отримання помилок унаслідок людського чинника. 

Autodesk Civil 3D – один з найзручніших та найпотужніших ін-

струментів на ринку для створення цифрових моделей рельєфу різних 

поверхонь та формування канав, русел річок та інших форм рельєфу за 

допомогою структурних ліній. 

 Отже,BIM -моделювання у проектуванні є складним завданням. 

BIM дозволяє вести паралельно кілька робіт одноразово: складати 

документи та кошториси, проводити дослідження, робити розрахунки 

тощо. Таким чином, застосування сучасних технологій дозволило в рази 

скоротити час проектування. 

У режимі онлайн відображає всі зміни, що дозволяє відстежувати 

та виправляти всі недоліки. Автоматично розраховує кількість матеріа-

лів, необхідних для будівництва. Не потрібно вносити зміни у весь про-

ект - у разі внесення коригувань немає потреби повністю переробляти 

супутні документи. 

Однак навіть з урахуванням можливостей BIM-технології резуль-

тат будівництва залежить від якості проведених геодезичних робіт. 
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SMART-МІСТА УКРАЇНИ 

 

Байструк О.В. 

Науковий керівник – Нестеренко С.Г., канд. техн. наук, доцент 

 

Розумне місто (Smart cities) - це містобудівна концепція інтеграції 

безлічі інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ). ІКТ дозво-

ляють міській владі безпосередньо взаємодіяти з спільнотами та місь-

кою інфраструктурою, і стежити за тим, що відбувається у місті, як мі-

сто розвивається, та які способи дозволяють покращити якість життя. 

ІКТ використовуються для підвищення якості, продуктивності та інте-

рактивності міських служб, зниження витрат та споживання ресурсів, 

покращення зв’язку між міськими жителями та державою. 

Компоненти галузі проектів "Розумне місто": 

- Відеоспостереження та відео аналітика; 

- Камери відеофіксації (фотовідеофіксації); 

- ІТС – інтелектуальні транспортні системи; 

- Безпека на громадському транспорті; 

- Професійний радіозв’язок та широкосмуговий доступ (LTE, 5G); 

- IoT – інтернет речей; 

- Безпілотні автомобілі; 

- Біометрія; 

- Обробка неструктурованих даних; 

- Розподілені бази даних; 

- Геоінформаційні технології та навігація. 

Аби «розумне місто» могло функціонувати, системі необхідні дані. 

Багато даних. У містах встановлюють сенсори, щоб моніторити вільні 

паркувальні місця, стан повітря, контролювати використання електрое-

нергії чи води тощо. 

Основне функціонування системи «Розумне місто»: розумна енер-

гетика, розумний транспорт, розумне водо/газопостачання, розумне мі-

ське середовище, розумний дім.  

Обрали основні сфери та напрямки трансформації: 

- Е-демократія та управління містом; 

- Освіта; 

- Медицина; 

- Екологія; 

- Житлово-комунальне господарство; 

- Міська мобільність; 

- Безпека; 

- Туризм; 



 

 

26 

- Інвестиції та бізнес. 

У наші дні концепція «розумного міста» стає актуальнішою щодня. 

У різних формах вона реалізована або реалізовується у 2500 містах 

світу. Існує два варіанти створення Smart City: 

1. Перший – це створення «розумного міста» із нуля. Тобто буді-

вництво міста з урахування концепції Smart City. Приклади: Масдар 

(ОАЕ), Сонгдо (Південна Корея); 

2. Другий варіант – поступове впровадження розумних техноло-

гій у вже сформовані міські системи. Очікувано – найпоширеніший спо-

сіб. Випробуваних та успішних розумних технологій, які можна перей-

няти та впровадити в містах, існує безліч. Їхня користь не викликає сум-

нівів. 

Система «Розумне місто» в Україні.  

Із урахуванням світового досвіду, в останні роки розпочалося 

впровадження як повних концепцій «розумного міста», так і окремих 

інструментів в деяких містах України. Київ, Харків, Івано-Франківськ, 

Львів, Запоріжжя.  

1. Столична історія Kyiv Smart City розпочалась у 2015 та активно 

змінює підходи в управлінні та реалізації сервісів. Громадський бюджет 

у Києві став одним із перших досягнень концепції «розумного міста», 

завдяки йому вдалося реалізувати численні побажання самих киян — 

від сортування сміття до осучаснення шкільних кабінетів. Запрова-

джено «Картку киянина», онлайн-петиції, запис на прийом до лікаря, 

запис дитини до закладів дошкільної освіти, забезпечено діяльність мі-

ської системи відеоспостереження з системою розпізнавання облич, но-

мерів автомобілів та багато іншого. 

2. Полтава. При міській раді у 2019 році було створено робочу 

групу, до якої увійшли громадські активісти, представники бізнесу, 

влади та небайдужі полтавці. Це прояв діяльності «золотого трикутника 

партнерства», де активно взаємодіють влада, бізнес, громада. Разом 

сформували концепцію Poltava Smart City. 

3. Харків. У 2018 році у серпні Харківська міська рада та компанія 

«Vodafone Україна» почали спільну роботу над проектом «Smart Сity 

UA». У 2021 році була запроваджена «Картка харків’янина» – це уніка-

льний проєкт, який не має аналогів в Україні. Картка є іменною і замі-

нює собою «E-ticket», надає можливість безкоштовно відвідати Харків-

ський зоопарк, а також робити покупки та користуватися послугами 

учасників проєкту за спеціальною ціною. Основні категорії карт: Зви-

чайна, Комунальна, Пільгова та Студентська або учнівська. 
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ПРИНЦИПИ ПОГОДЖЕННЯ СУМІЖНИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ 

ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 

 

Віннік В.С. 

Науковий керівник – Радзінська Ю.Б., канд. техн. наук, доцент 

 

В земельному адмініструванні основною роботою є кадастрова 

зйомка, що являє собою комплекс робіт, які проводяться для визначення 

та встановлення меж ділянок. Дана робота передбачає наступний спектр 

робіт: 

- проведення геодезичних робіт, які передбаченні при 

встановленні меж; 

- погодження меж, яке проводиться з усіма власниками сусідніх 

ділянок; 

- встановлення меж на частині ділянки, на якій передбачено 

обмеження; 

- створення кадастрового плану. 

У статті 198 ЗКУ говориться, що для оформлення прав на землю 

необхідно провести даний комплекс робіт. Про правила як саме 

необхідно встановлювати за відповідною інструкцією про встановлення 

меж земельних ділянок на місцевості ті їх закріплення межовими 

знаками. Дану інструкцію було затверджено 18.05.2010 наказом №379, 

який було зареєстровано 16.06.2010 за №391/17686. 

Межовим знаком називають спеціально створений знак, який 

встановлюють для закріплення місця, де знаходиться поворотна точка 

ділянки на місцевості. 

Існує три види межових знаків: 

Перший – це знак який складається з чотирьох елементів. 

Основним елементом є металева марка, яка має форму кола з діаметром 

50 мм, а в товщину вона складає 1 мм (рис 1 а). Другий вид – це межовий 

знак, який уявляє собою металеву трубу з діаметром 3-7 см, та висотою 

80-100 см. На такий знак приварюють табличку для записів про даний 

знак (рис. 1 б). Третій – це межовий знак у вигляді дерев’яного стовпця 

(рис. 1 в). 

Кожному такому знаку надають власний номер, який складається 

з 14 цифр і має такий вигляд: ХХХХ.ХХ-ХХХ-ХХХХХ (ХХХХ.ХХ – 

рік та місяць коли було встановлено межовий знак; ХХХ – номер, який 

вказує на кадастровий квартал в якому знаходиться знак; ХХХХХ – 

порядковий номер встановленого знаку. Даний номер прописується 

фарбою, яка не змивається. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Види межових знаків 

 

Відповідно до інструкції після того як біло встановлено межі 

ділянки та їх закріплення, необхідно скласти акт прийму-передачу всіх 

встановлених межових знаків на зберігання. В ньому повинні 

розписатися власники усіх суміжних ділянок. Таким чином буде 

засвідчено, що вони не мають претензій до меж даної ділянки.  

Закріплення меж ділянки відбувається у присутності як власника 

даної ділянки, так і власників сусідніх ділянок. Про дату та час 

встановлення знаків, усіх їх необхідно повідомити завчасно, в термін не 

більше ніж п’ять робочих днів до початку проведення робіт їх 

закріплення. Повідомлення власникам необхідно надіслати у вигляді 

листа, телеграми або будь-якого іншого способу який забезпечить про 

інформування осіб. 

Якщо місцезнаходження власника однієї або більше земельних 

ділянок невідомо, то його інформують за допомогою статті в газеті. 

Закріплення межовими знаками може відбуватися без власників 

сусідніх ділянок, у тому випадку коли вони було проінформовані, але 

не з’явилися на місце проведення робіт у вказаний час. Дані обставини 

необхідно зазначити в акті прийому-передачі. 

Земельні спори, якщо вони виникають в межах населених пунктів, 

то їх вирішенням займається орган місцевого самоврядування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 

 

Байструк О.В. 

Науковий керівник – Радзінська Ю.Б., канд. техн. наук, доцент 

 

Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян 

і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і ор-

ганізацій усіх форм власності. Саме через це процес формування ринку не-

рухомості в Україні характеризується бурхливим розвитком. Нерухомість 

є головним предметом дискусій та спорів під час приватизації державного і 

комунального майна, оренди та купівлі-продажу земельних ділянок, примі-

щень житлового та нежитлового секторів. 

За останній час створено багато комерційних структур-посередни-

ків, які діють на ринку нерухомості, а саме: біржі нерухомості, брокер-

ські контори та агенції нерухомості, інвестиційні підприємства, що 

вкладають кошти у будівництво житла, ділових центрів та інших 

об’єктів нерухомості. 

Нерухоме майно - це насамперед земля і земельні поліпшення, 

пов’язані зі зміною якісних характеристик земельних ділянок, зокрема 

з розміщенням на них будинків, споруд, об’єктів інфраструктури. 

Земля - специфічний засіб виробництва, що функціонує у всіх га-

лузях народного господарства. Як засіб виробництва земля характери-

зується певними особливостями, що безпосередньо впливають на оці-

нку її вартості: 

- має незмінне місце розташування; 

- просторово обмежена; 

- територіально різноякісна; 

- не є результатом попередньої праці; 

- не замінюється іншими засобами виробництва; 

- не схильна до зносу при правильному використанні; 

- кожна конкретна земельна ділянка характеризується специфіч-

ною тільки для неї корисністю; 

- практично у всіх сферах діяльності людини (крім сільського та 

лісового господарства) земля виступає, в основному, як просторовий 

операційний базис. Тому земля нерозривно пов’язана з об’єктами, які 

на ній розташовані: будинками, спорудами, дорогами, меліоративними 

системами, іншими матеріальними елементами, створеними працею 

людини, тобто поліпшеннями. 

Оцінка нерухомості – найбільш поширений вид оцінки, який ви-

значає об’єктивну ринкову вартість об’єкту і зазвичай залежить від типу 
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нерухомого майна, розташування об’єкта нерухомості, вартості будів-

ництва аналогічних об’єктів, загального рівня цін, ринкової ситуації. 

Об’єкти оцінки: квартири, житлові(садові) будинки та котеджі, нежит-

лові будівлі та приміщення. При плануванні будь-яких угоди, пов’яза-

них з нерухомістю, будь то купівля-продаж, вступ в спадок або іпотечне 

кредитування, в першу чергу варто звернути увагу на те, щоб при цьому 

оцінка нерухомості в Україні була проведена і зареєстрована за всіма 

нормативними правилами. Це один з найважливіших елементів для бі-

льшості оформлення угод, пов’язаних з нерухомістю.  

Експертна оцінка нерухомості – процедура визначення ціни влас-

ності, майнових і немайнових прав, нематеріальних активів та бізнесу. 

Оцінка об’єктів нерухомості є найбільш поширеним видом оцінки. Вона 

включає в себе визначення ціни об’єкта (юридичних прав на нього) для 

подальшої операції між продавцем і покупцем.  

Причини проведення оцінки нерухомості 

1. Здійснення операцій купівлі-продажу; 

2. Внесення об’єктів нерухомості до складу статутного капіталу 

підприємств; 

3. Оцінка нерухомості при даруванні; 

4. Визначення завданих збитків; 

5. Оформлення договору застави для отримання кредиту; 

6. Для укладення договорів страхування; 

7. Для цілей бухгалтерського обліку; 

8. Ринкова оцінка нерухомості або інші її форми (ліквідаційна, 

відновна) з метою прийняття управлінських рішень. 

Будинки та споруди як об’єкти нерухомого майна також характе-

ризуються низкою особливостей: нерозривно пов’язані з землею і не мо-

жуть бути переміщені в інше місце без заподіяння невиправного фізич-

ного збитку; зношуються; у процесі оцінки їх вартості доцільне засто-

сування узагальнюючих технічних характеристик, наприклад: 1 м2 

площі, 1 м3 обсягу і т. ін.; ринок нерухомості розвивається досить дина-

мічно, тут найбільш сильно діє закон попиту та пропозиції, що сприяє 

застосуванню середніх цін для оцінки аналогічних об’єктів. 

У контексті свого предмета незалежною оцінкою нерухомості роз-

глядаються житлові будинки, квартири, нежитлові будівлі, земельні ді-

лянки, об’єкти під бізнес і іншого призначення. За підсумками прове-

дення такої експертизи відбувається визначення їх реальної вартості. 

Крім того, в описувану процедуру також включена оцінка ліній зв’язку, 

споруд, орієнтованих на інженерно-комунальні потреби і взагалі будь-

які форми об’єктів нерухомості, включаючи незавершені будівництва. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ 

 

Байструк О.В. 

Науковий керівник – Нестеренко С.Г., канд. техн. наук, доцент 

 

Комплексний план просторового розвитку території територіаль-

ної громади - це одночасно містобудівна документація на місцевому рі-

вні та документація із землеустрою, що розробляється з метою забезпе-

чення сталого розвитку території. Комплексний план включає планува-

льні рішення щодо перспективного використання всієї території тери-

торіальної громади, на основі аналізу всіх ресурсів якими володіє гро-

мада, та надає громаді інструмент для інтегрованого розвитку з вирі-

шення проблемних та конфліктних питань, а також з дотриманням 

принципу збалансованості державних, громадських та приватних інте-

ресів. Комплексний план забезпечує узгоджене прийняття рішень щодо 

цілісного (комплексного) просторового розвитку всіх населених пунк-

тів як єдиної системи розселення та території за їх межами. 

Комплексний план складається з: 

1. Функціонального зонування на всю територію громади; 

2. Землевпорядкування на всю територію громади; 

3. Генерального плану адміністративного центру територіальної 

громади; 

4. Генеральних планів населених пунктів та детальних планів те-

риторій, затверджених до прийняття комплексного плану, що відпові-

дають вимогам законодавства, узгоджуються з проектними рішеннями 

комплексного плану і підлягають включенню до нього; 

5. Генеральних планів населених пунктів, необхідність розроб-

лення яких встановлена рішенням про затвердження комплексного 

плану (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх за-

твердженням); 

6. Детальних планів території у межах території територіальної 

громади (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх за-

твердженням); 

7. Планувальних рішень генеральних планів інших населених пу-

нктів та детальних планів територій у межах території територіальної 

громади; 

8. Планувальних рішень детальних планів територій (у тому числі 

формування земельних ділянок), на яких планується розміщення за ра-

хунок державного або місцевого бюджету: 
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- об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, 

культури, житлово-комунального господарства); 

- об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування тери-

торії України та схемою планування області; 

- об’єктів, для розташування яких відповідно до закону може 

здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів сус-

пільної необхідності (якщо розташування таких об’єктів передбачено 

комплексним планом); 

- інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проекту-

вання. 

Комплексний план окрім зазначених вимог також повинен містити 

відомості, передбачені статтею 45-1 Закону України "Про землеустрій", 

які включають: 

1. Матеріали топографо-геодезичних вишукувань; 

2. Матеріали погодження відповідно до Земельного кодексу Ук-

раїни; 

3. Експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами 

земельних ділянок; 

4. Переліки обмежень у використанні земель та переліки земель-

них ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель; 

5. Збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи корис-

тування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування; 

6. План розподілу земель за категоріями, власниками і користува-

чами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням 

наявних обмежень (обтяжень). 

Комплексний план розробляється за рішенням відповідної сільсь-

кої, селищної, міської ради. Вихідними даними для розроблення ком-

плексного плану є відомості про: 

- об’єкти Державного земельного кадастру; 

- об’єкти нерухомого майна (крім земельних ділянок); 

- речові права на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки); 

- об’єкти лісового фонду; 

- об’єкти водного фонду та водно-болотні угіддя; 

- мінерально-сировинні ресурси; 

- об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони; 

пам’ятки культурної спадщини, у тому числі археологічні, їх території 

та зони охорони; межі та правові режими використання історичних аре-

алів населених місць; історико-культурні заповідники, історико-культу-

рні заповідні території та їх зони охорони; охоронювані археологічні те-

риторії, музеї; 

- об’єкти виробничого комплексу; 
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- об’єкти невиробничого комплексу (науково-дослідні та проек-

тні організації, заклади освіти); 

- об’єкти соціальної сфери; 

- об’єкти цивільного захисту; 

- об’єкти інженерної інфраструктури (водопостачання, водовід-

ведення, тепло-, електро-, газопостачання, об’єкти телефонізації, трубо-

провідного транспорту); 

- об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури (залізничні та 

автомобільні дороги, мостові споруди, підприємства та парк автотранс-

порту, об’єкти автосервісу, міжселенні транспортні маршрути, авто- та 

залізничні станції, авто-, залізничні, річкові, морські вокзали, об’єкти 

повітряного транспорту); 

– об’єкти природної і техногенної небезпеки, розташовані на тери-

торії територіальної громади та суміжних адміністративно-територіаль-

них утворень. 
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ 

ВІДВЕДЕННІ ЗЕМЕЛЬ 

 

Ізюмський Р.О. 

Науковий керівник – Нестеренко С.Г., канд. техн. наук, доцент 

 
В Україні існує державний фонд документації із землеустрою. Він 

сформувався за допомогою збору матеріалу, його обробки та обліку, які 
було отримано при здійсненні робіт із землеустрою. 

Уся документація яка зберігається в даному фонді, являється 
власністю держави. Якщо виникає потреба у користуванні 
документацією з даного фонду, то із неї забороняється: 

- копіювати будь-які графічні або текстові матеріали; 
- передавати вихідні матеріали іншим особам; 
- передавати документацію, організаціям які не мають умов для 

її зберігання, якщо та являється таємницею. 
Основним складовими документації із землеустрою є: 

пояснювальна записка, текстові матеріали, графічні матеріали. 
У пояснювальній записці необхідно зазначити такі данні: 
- підставу, на основі якої буде розроблятися проект; 
- особу, якій надається земельна ділянка, та зазначити всі 

необхідні параметри даної ділянки; 
- розміри та вид використання земельної ділянки; 
- зміни ділянки у зв’язку з її вилученням; 
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- обґрунтування в якому вказується у зв’язку з чим на ділянці не 
можливе будівництво, у випадку коли землі належать до 
сільськогосподарських угідь. 

До справ по відведенню ділянки необхідно підкріпляти такі види 
додаткових матеріалів: 

- матеріали щодо вибору ділянки. Вони обов’язково повинні 
бути затвердженні відповідним органом влади; 

- позитивне рішення органу влади на розробку необхідного 
проекту; 

- проект будівництва, обов’язково затверджений. Дані матеріали 
необхідно надавати у разі якщо ділянка відводиться під будівництво; 

- список землевласників; 
- оцінка збитків, які було спричинено землевласникам; 
При відведенні земельної ділянки необхідно пам’ятати про те що її 

необхідно відводити відповідно до земельно-правового процесу. 
Земельно-правовий процес – це сукупність питань землеустрою, 

таких наприклад як ведення кадастру, розгляд спорів, які виникають у 
відношенні до землі та інші. 

У випадку відведення земельної ділянки необхідно включити ряд 
погоджень таких осіб та організацій: землевласника, органу, який 
відповідає за земельні відносини в даному населеному пункті, органу 
природоохоронного фонду, санітарно-епідеміологічної служби, органу 
який є відповідальним за містобудування та архітектуру, органу, який 
захищає об’єкти культурної спадщини, державного органу, який 
проводить геологічний контроль, якщо ділянку надають для роботи з 
корисними копалинами, або будівництва на площі де вони залягають, 
державного органу, який проводить гірничий нагляд у випадку коли 
ділянку надають для роботи з корисними копалинами, або будівництва 
на площі де вони залягають. 

Також до проектів обов’язково необхідно додавати: графічний 
проект про відведення ділянки, пояснювальну записку, яку повинен 
підписати безпосередній виконавець робіт. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ПАМ’ЯТОК 

АРХІТЕКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Бойко Ю.І. 

Науковий керівник – Поморцева О.Є., канд. техн. наук, доцент 

 

Пам’ятки культури недовговічні: старі будівлі зносять чи реконс-

труюють, інші просто зруйновані, і їх можна знайти лише в збережених 
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картинах чи описах. Зберегти або відновити такі пам’ятки з об’єктивних 

причин не завжди можливо. Донедавна реконструкцію втрачених 

об’єктів історико-культурної спадщини часто проводили на папері у ви-

гляді ескізів чи офісних паперових макетів, які чітко відображали зага-

льний вигляд історичних пам’яток, що не збереглися до нашого часу.  

Під час такого моделювання не завжди витримується точність пе-

редачі пропорцій та зовнішнього вигляду, і автентичність реконструкції 

не зберігається. Зростання інтересу громадськості до візуальних обра-

зів, породило виникнення нових методик та методів реконструкції істо-

ричних пам’яток. Комп’ютерна модель об’єкта значно відрізняється 

ступенем достовірності реконструкції. Використання технологій триви-

мірного моделювання в історичних дослідженнях вимагає змін у дослі-

дницьких та наукових завданнях. 

Історичні реконструкції з використанням тривимірного (3D) моде-

лювання мають бути такими, якими вони були в минулому або є на сьо-

годні. Можна надати змогу бачити еволюцію споруди розуміючи, як 

вона змінювалася з часом. Це певна гарантія того, що у разі стихійних 

чи соціальних катастроф ці пам’ятки культури залишаться автентич-

ними в 3D-моделях. 

Автори О. Баркова та І. Кульчицький зазначають [1], що незважа-

ючи на світовий попит на українських програмістів-розробників, у 

сфері культурної спадщини в Україні відповідних спеціалістів практи-

чно немає. Це затримує оцифрування об’єктів національної пам’яті і ро-

бить неможливою інтеграцію їх в історичні та культурні ресурси і сві-

тові системи. В Україні, можна сказати,  немає повної інтегрованої ци-

фрової технології, системи онлайн-презентацій цифрової спадщини, а 

також сучасної й актуальної технології для виконання подібних робіт, 

яку можна було б порівняти з основними світовими. 

Справедливо сказати, що в останні роки із появою різноманітних 

грантів у сфері культурної спадщини з’явилися гнучкі програмні рі-

шення та веброзробки для діджиталізації культурної спадщини. З ін-

шого боку, оцифрування – це  спроба відновити те, чого зараз немає. Це 

й стосується, наприклад, реконструкції зовнішнього вигляду відомих 

монастирів, які зникли за останні століття. Подібні роботи проводять і 

за кордоном. Це віртуальні реконструкції Нотр-Дам де Парі та старода-

внього Риму з Колізеєм. У квітні 2019 року 24 країни члени ЄС підпи-

сали декларацію про співпрацю з метою оцифрування культурної спад-

щини [2]. Це друга загальноєвропейська ініціатива після Europeana. 

Вона спрямована на оцифрування артефактів, пам’яток та історичних 

пам’яток 3D-культурної спадщини .  
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Для створення унікальних 3D-моделей потрібні три види програм-

ного забезпечення. Насамперед це програми створення форм. 

По-перше, традиційно для моделювання фізичних об’єктів вико-

ристовують системи автоматизованого проєктування (САD).  

По-друге, це автоматизовані виробничі програми (CAM), які пере-

творюють модель в прийнятну для друку.  

По-третє, це програмне забезпечення, яке надсилає інструкції до 

3-D принтера в режимі реального часу. 

Отже, використовуючи 3D-моделювання, візуалізацію та  геоінфо-

рмаційні системи можна не тільки отримати тривимірну модель істори-

чного об’єкта, а й ознайомити велику кількість людей у всьому світі з 

історичною пам’яткою, надати довідкову інформацію про неї та зага-

льне уявлення про територіальне розміщення та наявне оточення. Три-

вимірні математичні моделі включені до цифрового архіву історичної 

спадщини будуть доступні для подальшого друку у будь-якій точці 

світу. Такий підхід відкриває нові перспективи для зберігання та поши-

рення наявних музейних цінностей та відтворення втраченої культурної 

спадщини. Це зовсім інша реальність для історичних досліджень порів-

няно з періодом, що передував останньому десятиліттю. 
Список використаної літератури: 
1. Баркова, О. та Кульчицький, І. Європейський та український досвід використання 

цифрових технологій у сфері культури. Аналітичний огляд та пропозиції на основі мате-

ріалів дискусійного форуму. В: Синергія мистецтва, культури та технологій як джерело 

креативності та інновацій. Львів. Україна, 14 червня 2019 р. – Режим дос-

тупу: https://www.dropbox.com/s/z94r0iq165hcdgl/Barkova%20Kulchytskyy%20Kultura%20

vs%20Technology%20Forum%20materials%20.pdf?dl=0. 
2. Сайт «Громадська синергія» Адвокація проєвропейських змін в національній ін-

новаційній політиці. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.civic-

synergy.org.ua/. 

 

 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ БПЛА ПРИ СУЧАСНИХ 

ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАННЯХ 

 

Данілюк А.А. 

Науковий керівник – Касьянов В.В., канд. техн. наук, ст. викладач 

 

Безпілотний літальний апарат (БПЛА), який літає без пілота, від-

далено і повністю контролюється оператором дистанційно або запрог-

рамований і повністю автономний. 

БПЛА або дрони в геодезії можна застосовувати двома шляхами – 

самостійно, для цього потрібен літальний апарат, оснащений RTK мо-

дулем, або в зв’язці з RTK GNSS приймачем (рис. 1.). При використанні 
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першого варіанту ми отримуємо знімки в обраній системі координат, 

котрі можемо використовувати без додаткових зйомок на місцевості. 

Якщо ж обрати другий варіант, то за допомогою GNSS приймача нам 

потрібно визначити просторове положення опорних точок. В цьому ви-

падку ми отримуємо самоконтроль на всіх етапах роботи, а також більш 

точні дані по ключовим об’єктам. Зважаючи на це, зв’зка БПЛА та RTK 

GNSS приймача виглядає більш пріоритетною. 

 

 
Рисунок 1 – БПЛА та RTK GNSS при виконанні польових робіт 

 

За допомогою безпілотного літального апарату можна виконувати 

різноманітні геодезичні роботи, такі як створення ортофотопланів, то-

пографічних планів, цифрової моделі рельєфу,  а також 3D моделі 

об’єктів. Це відкриває доступ до широкого спектру геодезичних за-

вдань. Наприклад, доцільно буде використовувати дрони при виконанні 

задач агрономії або при реконструкції ліній електропередач та їх опор.  

На основі приведеного вище виду робіт розглянемо переваги вико-

ристання БПЛА. Щонайперше можна назвати швидкість виконання ро-

біт. Чим більша площа об’єкту замовлення, тим більш доцільним є за-

стосування дрону. За один день роботи з літальним апаратом можна 

отримати матеріали для обробки по декільком населеним пунктам, в той 

час як при роботі з тахеометром на це може бути витрачено декілька 

тижнів а то й більше. До цього також можна додати такий плюс як дос-

тупність. Мається на увазі, що при зйомці в населеному пункті з вико-

ристанням тахеометру ми зіткнемося з такою проблемою, що багато 

опор лінії електропередач знаходиться в дворах чи на городах між діля-

нками, на які немає видимості, а отже потрібно тягнути хід, що означає 

додаткові витрати часу, сил та коштів. В той же час для БПЛА ці пере-

шкоди зовсім не суттєві. Ще однією перевагою БПЛА є безпека роботі 

поблизу авто транспортних або залізничних шляхів.  
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При всіх цих перевагах точність зйомки з використанням БПЛА є 

допустимою та задовільною для виконання подібних завдань, що ро-

бить цей спосіб пріоритетним в при сучасних геодезичних вишукуван-

нях.  

 
Рисунок 2 – Квадрокоптер Phantom 3 Professional 

 
Рисунок 3 – GNSS-приймач Leica NetRover GS08 plus Ready 2 measure 

 

 

ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ 

 

Бушев О.І. 

Науковий керівник – Кухар М.А., канд. техн. наук, ст. викладач 

 

Вертикальне планування – це це інженерний захід по штучним змі-

нам і перетворюванню існуючого рельєфу місцевості, є обов’язковим і 

одним з важливих заходів по інженерній підготовці і благоустрою місь-

ких територій. 
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До початку будівельних робіт  здійснюють планування території 

під забудову великих комплексів та споруд. Для даного етапу робіт не-

обхідно підрахувати об’єм земляних мас за допомогою картограми зем-

ляних робіт яка зображена на рисунку  1. 

 
Рисунок 1 – Картограми земляних робіт 

 

Картограма земляних робіт є складовою проекту вертикального 

планування території забудови. Її використовують під  час розмічування 

на місцевості проектних позначок і площин при вертикальному плану-

ванні рельєфу місцевості. Вихідними даними для складання картограми 

земляних робіт є горизонталі, позначки та контури ситуації, запроекто-

вані споруди. Там  же вказують межі й обсяги земляних робіт ( насипів 

та виїмок). 
Список використаної літератури: 
1. Грабовий В. М. Геодезія. – Чернігів: Чернігівський державний інститут еко-

номіки і управління В.О. Боровий, 2017. 543с. 

 

ПЛАНОВО-ВИСОТНІ ОСНОВИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ 

МАЙДАНЧИКУ 

 

Лупов Є.Є. 

Науковий керівник – Кухар М.А., канд. техн. наук, ст. викладач 

 

Планово-висотна геодезична основа є необхідною опорою мереж 

згущення. Плановою основою при оновленні карт та на будівництві 
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(рис.1) є геодезичні пункти і точки знімальної мережі (розпознаки), за 

допомогою яких складалася карта, яка оновлюється. Висотною основою 

служать геодезичні пункти, репери нівелювання, точки знімальної ме-

режі (висотні і планово-висотні розпознаки) старої зйомки, а також ви-

соти точок підписані на карті (в тих місцях, де рельєф залишивсь не-

змінний). 

 
Рисунок 1 – Схема згущення планово-висотної основи на будівельному майданчику 

 

Фотограметрична планова основа створюється в тих випадках, 

коли для оновлення карт необхідне трансформування аерознімків і мо-

нтаж фотопланів, якщо зміст карти виправляється на універсальних 

приладах, а також для оцінки точності карт, якщо трансформування ае-

рознімків не виконується, а орієнтування їх на карті можна виконати за 

допомогою контурних точок які збереглися, фотограмметричне згу-

щення не виконується. 

Геодезичні пункти нових державних тріангуляційних і полігоно-

метричних мереж, побудованих після створення карти яка підлягає оно-

вленню, обов’язково включаються, як планова і висотна основа. 

Як приклад, представлена схема згущення планово-висотної ос-

нови на будівельному майданчику, у ній в якості робочої планової-ви-

сотної основи на будівельному майданчику проектовано та розраховано 

хід полігонометрії II розряду та нівелірна мережа IV класу. 
Список використаної літератури: 

1. Грабовий В. М. Геодезія. – Чернігів: Чернігівський державний інститут еконо-
міки і управління В.О. Боровий, 2017. 543с. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗЕМЛЬНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Жук О.В. 

Науковий керівник – Головачов В.В., асистент 

 

Які основні напрямки розвитку в сфері земельних чекають в Укра-

їні в найближче десятиліття? На це питання можна відповісти проаналі-

зувавши світові тенденції (наприклад концепція Кадастр 2034) та на-

прям уряду на побудову цифрової держави – Україна стала першою кра-

їною у світі, яка узаконила електронні паспорти й прирівняла їх до па-

перових. А 17 травня команда Мінцифри під час Diia Summit 2.0 презе-

нтувала масштабне оновлення Дії – понад 10 зручних електронних пос-

луг [1]. 

Перехід до повної цифровізації земельних відносин є актуальним 

питанням сьогодення, яке потребує глибокого наукового дослідження. 

Основна проблематика даного питання полягає в існуванні низки 

розділених між собою кадастрів, розгляді земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості окремо один від одного, відсутності єдиного визначення 

терміну «земельна ділянка» в законодавчих актах та відсутності єди-

ного бачення уряду та науковців з питання розвитку сфери земельних 

відносин. 

Вирішити вище зазначені питання може система багаоцільового 

кадастру. 

Основна перешкода на шляху до впровадження й розвитку багатоцільо-

вого в Україні є недосконалість і застарілість чинного законодавства 

про землю, що в свою чергу сповільнює розвиток земельних відносин. 

Але не зважаючи на цей недолік великою перевагою є  вичерпні техно-

логічні можливості (GIS/BIM технології) та два вкрай важливих кроки 

уряду до початку розробки системи багатоцільового кадастру: прий-

няття Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторо-

вих даних» [2] та затвердження Кабінетом Міністрів концепції впрова-

дження технологій будівельного інформаційного моделювання (BIM-

технологій) до 2025 року та план її реалізації [3]. 

Поєднавши GIS та BIM технології рішення дають можливість роз-

глядати земельну ділянку та об’єкти нерухомості на ній як єдиний та 

повноцінний елемент в кадастровій системі. 

В світі набуває популярності тенденція до створення «цифрового 

близнюка» об’єкта нерухомості або цілого міста. Цифровий близнюк 

(рис. 1) – це цифрова копія об'єкта або системи реального світу, що 

включає датчики, процеси та виконавчі механізми, що дозволяють йому 
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постійно навчатись та оновлювати як себе, так і свої аналог-близнюк, 

тому він відображає об'єкт реального світу в його поточному робочому 

стані [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Модель Digital twin [4] 

 

Подальші перспективи розвитку системи земельних відносин по-

винні базуватись на сучасних цифрових рішеннях, а саме створення 

«цифрового близнюка» об'єкта або системи реального світу. Такий під-

хід забезпечить сталий розвиток, так як земельні відносини зможуть за-

безпечити основні функції земельного адміністрування (володіння, оці-

нювання, використання, розвиток) [5]. 
Список використаної літератури: 

1. Українці найбільше довіряють програмі «Держава у смартфоні» та цифровізації 
— опитування «Рейтинг» [Електронний ресурс] –Режим доступу: 

https://thedigital.gov.ua/news/ukraintsi-naybilshe-doviryayut-programi-derzhava-u-smartfoni-

ta-tsifrovizatsii-opituvannya-reyting. 
2. Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» від 

2020, № 37 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text. 

3. Розпорядження Кабінета Міністрів України «Про схвалення Концепції впро-

вадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в 
Україні та затвердження плану заходів з її реалізації» від 17 лютого 2021 р. № 152-р [Елек-

тронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2021-

%D1%80#Text. 
4. Industry 4.0 and the digital twin [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/consumer-industrial-products/articles/industry-4-0-and-

the-digital-twin.html. 
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5. Система земельного адміністрування: основи сучасної теорії : навч. посібник / В. 

Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2016. – 53 с. 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ПЛАНОВИХ 

ГЕОДЕЗИЧНИХ ЗНІМАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

Дяченко Є.О. 

Науковий керівник – Маслій Л.О., ст. викладач 
 

Створення планових геодезичних мереж регламентовано  «Інстру-

кцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 

1:500», яка була прийнята у 1998 році. На даний час вона застаріла, тому 

було запропоновано  Проект «Порядку топографічної зйомки у масшта-

бах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500».  Метою роботи э порівняння цих 

нормативних документів. 

Згідно Інструкції розрядні геодезичні мережі згущення є основою 

топографічних знімань у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 та ін-

женерних робіт, які виконують у містах, селищах, на майданчиках про-

мислового та житлового будівництва тощо. Розрядні геодезичні мережі 

згущення створюють методами полігонометрії, трилатерації, тріангуля-

ції та поєднанням цих методів: полігонометрія 4 класу, 1 і 2 розрядів; 

трилатерація 4 класу, 1 і 2 розрядів; тріангуляція 4 класу, 1 і 2 розрядів; 

GPS-спостереження. 

 Мережі полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів створюються у ви-

гляді окремих ходів або систем ходів за триштативною системою. Ок-

ремий хід полігонометрії опирається на два вихідних пункти, на яких 

вимірюють прилеглі кути. 

Мережі трилатерації 4 класу, 1 і 2 розрядів будують у вигляді лан-

цюгів трикутників, геодезичних чотирикутників, поєднаних і стичних 

центральних систем, а також у вигляді суцільних мереж із трикутників 

та геодезичних чотирикутників. 

Тріангуляція 4 класу, 1 і 2 розрядів будується з метою згущення 

геодезичних мереж до щільності, коли з будь-яких причин застосування 

методу полігонометрії неможливе або недоцільне. У залежності від ро-

зташування і густоти вихідних пунктів на об’єкті знімання мережу трі-

ангуляції 4 класу, 1 та 2 розрядів будують у вигляді сіток, ланцюгів три-

кутників і вставок окремих пунктів у трикутники, що утворені пунктами 

мереж вищих класів або розрядів. Кожен пункт тріангуляції 4 класу, 1 і 

2 розрядів визначається із трикутників, в яких вимірюються всі кути. 

Розвиток геодезичних мереж можна виконувати також за допомогою 
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GPS-спостережень із застосуванням наступних  методів GPS-знімання: 

статичний (статичне знімання); кінематичний (кінематичне знімання); 

псевдокінематичний (статичний переривчастий). 

Згідно Проекту «Порядку топографічної зйомки у масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500» основою топографічної зйомки у масш-

табах 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 та інженерно-геодезичних 

робіт, які виконують у містах, селищах, на майданчиках промислового 

та житлового будівництва тощо, є геодезична мережа спеціального при-

значення (далі ГМСП). 

Складовими геодезичних мереж спеціального призначення є: пла-

нова мережа, нівелірна (висотна) мережа, мережа постійно діючих (пе-

рманентних) станцій глобальних навігаційних супутникових систем 

(далі – ПМ ГНСС). В свою чергу планові ГМСП створюють методами: 

ГНСС спостережень, лінійно-кутових побудов; полігонометрії або ком-

бінований з поєднанням цих методів. 

Перманентна мережа ГНСС, як складова ГМСП складається з ба-

зових станцій ГНСС спостережень, що встановлюються стаціонарно, 

організовані в мережу і мають жорсткий геометричний зв’язок з УПМ 

ГНСС та ДГМ, що встановлений методами ГНСС. 

Станції ПМ ГНСС ГМСП повинні бути долучені до системи моні-

торингу стабільності положення та контролю якості даних спільно зі 

станціями УПМ ГНСС шляхом організації вивантаження добових ре-

зультатів спостережень ГМСП ГНСС на сервер оператору УПМ ГНСС 

для подальшого спільного опрацювання. Оператор УПМ ГНСС на ос-

нові постійного опрацювання спостережень та показників стабільності 

положення пунктів надає висновок щодо придатності використання пе-

вної постійно діючої станції як пункту ГМСП ГНСС та її поточні коор-

динати в УСК-2000.  

Порівнявши Інструкцію та Проект Положення, можна зробити ви-

сновок. По-перше згідно Інструкції основою топографічних знімань у 

різних масштабах є розрядні геодезичні мережі згущення, а згідно Про-

екту основою є ГМСП. Тобто згідно Проекту змінена структура геоде-

зичної основи. По-друге згідно Порядку станції ПМ ГНСС ГМСП по-

винні бути долучені до системи моніторингу стабільності положення та 

контролю якості даних спільно зі станціями УПМ ГНСС, а згідно Ін-

струкції знімальні мережі опираються на пункти Державної геодезичної 

мережі. 
Список використаної літератури: 
1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 

(ГКНТА-2.04-02-98).  

2. Порядок топографічної зйомки у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (Про-
ект). 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОДЕРЕВНОЇ ЗЙОМКИ 

 

Кущ О.В. 

Науковий керівник – Маслій Л.О., ст. викладач 

 

Фундаментальні екологічні проблеми, викликані урбанізацією, 

призводять до необхідності комплексного вирішення питань форму-

вання екологічно збалансованого міського середовища для забезпе-

чення нормальних умов проживання людей нинішнього і майбутніх по-

колінь. На сьогоднішній день стан зелених насаджень в населених пун-

ктах України має тенденцію постійного зменшення їх площ та нерівно-

мірністю забезпеченості мешканців у різних регіонах. За таких умов 

процес впорядкування зелених насаджень, як системи заходів щодо ви-

рішення вищевказаних проблем, набуває важливого значення для зеле-

ного будівництва.  

Реалізація таких заходів можлива лише за умови наявності досто-

вірної, оперативної та актуальної інформації про кількісний і якісний 

стан зелених насаджень населених пунктів, яку отримують у ході про-

ведення їх інвентаризації та впорядкування. Постійне вдосконалення ін-

струментарію для одержання біометричних показників рослинності, ро-

звиток методів дистанційного зондування Землі, геоінформаційних си-

стем і комп’ютерних технологій відкриває нові можливості щодо вдос-

коналення існуючої технології впорядкування зелених насаджень. 

Для впорядкування зелених насаджень виконується подеревна 

зйомка, яка э однією із  різновидів топографічної зйомки, що дозволяє 

створювати докладні плани місцевості на яких відображається кожне 

дерево з його основними характеристиками. Подеревна зйомка інвента-

ризації зелених насаджень може бути виконана за допомогою новітніх 

інформаційних технологій, зокрема безпілотними літальними апара-

тами (далі БПЛА). 

Проведення робіт з подеревної зйомки з використанням БПЛА мо-

жна поділити на три основні етапи: збір інформації, підготовчі та каме-

ральні роботи (рис. 1). 

Перший етап починається зі збору геодезичних, картографічних 

матеріалів копій планів об’єктів зеленого господарства, на яких прово-

диться інвентаризація. Для обліку зелених насаджень уздовж вулиць, 

провулків, на площах, набережних використовуються графічні матері-

али обліку споруд дорожньо-мостового господарства. 

Другий етап – підготовчі роботи, складається з польових геодези-

чних та аерознімальних робіт. Польові геодезичні роботи в свою чергу 

полягають у рекогностуванні місцевості та розвитку планово-висотного 
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обґрунтування. Польові аерофотознімальні роботи полягають у виборі 

місця старту та посадки БПЛА, складання карти польоту і безпосеред-

ньо самої аерофотозйомки. 

 

 
Рисунок 1 – Основні етапи проведення подеревної зйомки 

 

Третій етап – камеральні роботи поділяються на наступні етапи: 

постобробка аерофотознімків, створення полігональної моделі та орто-

фотоплану в обраному програмному забезпеченні; створення топогра-

фічного плану з виконанням трансформації зображення ортофотоплану 

у програмі Digitals; уточнення положення зелених насаджень викону-

ється під час рекогностування місцевості із складанням абрисів; скоре-

гований топографічний план подеревної зйомки виконується на основі 

абрисів, складених під час виконання рекогностування.  

Після виконання топографічної подеревної зйомки проводиться 

облік і складається паспорт об’єкта зеленого господарства. Показники 

паспорта заповнюються після виконання всіх графічних і обчислюваль-

них робіт. 
Список використаної літератури: 

1. Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada .gov.ua/laws/show/z0182-02#Text, вільний (дата 
звернення: 29.01.2022). – Назва з екрана. 

2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 

(ГКНТА-2.04-02-98) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/card/z0393-98, вільний (дата звернення: 29.01.2022). – Назва з екрана. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАКРУГЛЕНЬ ДОРІГ 

ГЕОДЕЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ 

 

Некрасов Я.В. 

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

 

Визначення геометричних параметрів існуючих автомобільних до-

ріг за допомогою геодезичних вимірів на місцевості може виконуватися 

для оцінки дорожніх умов та рівня безпеки при технічному обліку та 

паспортизації доріг, а також при дослідженнях для реконструкції. Про-

понується визначати величину радіусу кругової кривої по різниці між 

довжиною кривої К  та хорди L , використовуючи залежність: 

LKx                                            (1) 

                                                          

x

K
R

24

3


                                           (2) 

 
Рисунок 1 – Схема вимірювань 

 

Оцінимо можливу точність визначення R  та раціональні умови за-

стосування способу.  

Сумарна похибка визначення x  по (2) :  

                      )()( 222 LmKmm xxx  ,                                      (3)  

де 
)(Kxm , )(Lmx  – середні квадратичні похибки визначення x , спри-

чинені похибками визначення K та L .  

))/()( 22 SKmKm Sl
  

22 )/()( Slmlm sx   

де Sms / - відносна похибка лінійних вимірювань; 

npm - похибка розміщення точок по формотворчій лінії – крайці пок-

риття; За реальних умов крийка, як формотворча лінія є ламаною з від-

ступами від теоретичної кривої  
npm = 0,05...0,20, залежно від стану по-

криття. 
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Вимірювання довжини К зводиться до визначення суми складових 

хорд. Якщо параметри визначаються координатами точок 1-2-3- n  , ві-

дстані між точками визначаються за стандартною формулою: 

2
1

2
1 )()(   nnnni yyxxl ;   ...3,2,1n  

                    22 )()( начконначкон yyxxL  , 

де  начx , конx , начy , конy  – координати відповідно початкової та кін-

цевої точок хорди. 

Або  1xxнач  ;    1yyнач    

Необхідно з'ясувати, як впливає на точність К і L кількість точок і 

відстань між ними, і визначити оптимальні значення. Для розрахунків у 

першому наближенні стверджують, що середні квадратичні похибки ви-

значення всіх координат усіх точок незалежні: 

0mmm yx  . 

Тоді : 

2

2222
2 2)(2)(

l

myymxx
m

yначконxначкон
K


 ,  

або:         
2

2222
2 22

l

mymx
m

yx
K


 =

02

2
02 2

2
m

l

Sm
mK 


 ; 

20mmK   

При 1000/1/ Sms , кутах повороту траси  30°, приймаючи 0,5

 KR 100м, похибки визначення x , R та призводять до сумарної по-

хибки  xcm 0,002 .  

Враховуючи (3):   22 /024.0//)( KRxmxxm xR                                   

Задаючись допустимою відносною похибкою визначення радіусу 

і, отримаємо мінімальні допустимі значення кривої 
minK : 

                    
5.02

min )024.0( NKK 
                                    

(4) 

 

Отже, розглянутий спосіб має переваги у проведенні  робіт, оскі-

льки використовується кутомірні прилади. Він є досить продуктивним, 

але дозволяє забезпечити точність RmR / 1/10 тільки при малих ( R

100...200) радіусах, що обмежує його застосування в дорожньому буді-

вництві.  
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СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЯ 

 

Керівник – канд. с.-г. наук, доц. Дрозд О.М. 

Секретар – студент 3 курсу ННІ БЦІ Максаков А.Д. 

 

 

ВИВЧЕННЯ, АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ 

МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВИХЛОПНИМИ ГАЗАМИ 

АВТОМОБІЛІВ 

 

Крупицька Д.А.  

Науковий керівник – Телюра Н.О., канд. техн. наук, доцент 

 

Однією з головних ознак цивілізованої держави є забезпечення 

екологічної безпеки країни. Вона є компонентом національної безпеки, 

визначає ступінь захищеності людини, суспільства, є таким станом на-

вколишнього природного середовища, за якого забезпечується запобі-

гання погіршенню екологічної обстановки та виникненню небезпеки 

для здоров’я людей. Проблеми екологічної безпеки формують екологі-

чну політику більшості сучасних цивілізованих європейських держав. 

Стан екологічної безпеки тісно пов’язаний з антропологічним впливом 

на навколишнє природне середовище, функціонуванням екологічно не-

безпечних об’єктів, реалізацію державою заходів виявлення, запобі-

гання і усунення техногенних загроз щодо довкілля. Екологічні показ-

ники моніторингу та оцінка стану природного середовища території, до-

помагає виявити аспекти діяльності, які можуть призвести до значного 

шкідливого впливу на навколишнє середовище і пов’язаним ризикам. 

Важливо контролювати стан навколишнього середовища та намагатися 

усувати проблеми стосовно його забруднення. У зв’язку з цим актуалі-

зується потреба дослідження та оцінці якості функціонування зелених 

насаджень та розробці шляхів і способів їх поновлення. 

Створення паркових зон полягає у підтримці фізичного і психіч-

ного здоров’я людини. Зелена зона може бути простором для занять 

спортом, бігом, ходьбою, спонукати до активного відпочинку. Контакт 

з природою здатен знизити рівень тривожності, ймовірність ментальних 

розладів і підвищити відчуття благополуччя. Дослідження показують, 

що при деяких розладах контакт з природою може бути не менш ефек-

тивним, ніж прийом ліків. Щодо впливу на навколишнє середовище, 

треба розрізняти кілька напрямків. Найбільше зелених насаджень поб-

лизу досліджуваних вулиць у парку селища. Парк це територія, де на 

відкритому ґрунті культивуються деревні рослини. Парки створюються 
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з метою збереження і вивчення різноманітних видів рослин. Парк Юві-

лейний, м. Краматорськ Донецької області розпочав свою історію 31 

жовтня 1957 року, було висаджено дуже багато дерев – ясені, клени, 

акації та дуби. Потім розпочався благоустрій парку: провели освітлення, 

встановили ліхтарі, лавочки, урни. Свою назву «Ювілейний» парк отри-

мав у 1975 році. У парку з’явилося штучне водоймище.. Першими са-

джанцями був клен гостролистий, але з часом рослинна різноманітність 

змінювалася. На сьогоднішній день це 475 дерев та кущів, які є проду-

центами кисню у навколишнє середовище. Добре справляються з пог-

линанням шкідливих речовин з повітря шипшина, бузок, акація, в’яз. Ці 

рослини теж виживають в умовах високої запиленості та виступають в 

якості зеленого щита проти вихлопних газів. Дуже корисний в міських 

умовах каштан. При цьому доросле дерево за рік очищає від вихлопних 

газів і пилу близько 20 кубометрів повітря. Підраховано що гектар лис-

тяних дерев затримує в рік до 100 т пилу. Зелені зони допомагають міс-

там охолоджуватися, що особливо актуально в умовах зміни клімату – 

через підвищення температури на планеті міста перетворюються на те-

плові острови, адже бетон, асфальт й інші будівельні матеріали нагріва-

ються і відтак ще більше нагрівають простір навколо, навіть після за-

ходу сонця. Різниця температури поверхні зеленої зони та асфальту 

може сягати 20℃. Крім того, зелені коридори, що ведуть від міста до 

сільської місцевості можуть бути ніби шосе для потоків більш холод-

ного та свіжого повітря. Хоча хвойні дерева не так успішно вловлюють 

пил, як листяні, вони виробляють фітонциди – біологічно активні речо-

вини, що пригнічують патогенні мікроорганізми. Туя, ялівець, ялиця і 

ялина допоможуть жителям впоратися з хвороботворними мікробами. 

До того ж хвойні рослини очищають повітря протягом усього року, а не 

тільки в теплу пору. Берези теж виробляють фітонциди, проте ці дерева, 

як і липи, краще садити подалі від автошляхів та «брудних» виробництв 

– вони не такі життєздатні, як тополі, або каштани.  

Парк розташований в центрі міста, оточений вулицями, тому для 

дослідження було обрано саме ці території. Для дослідження було об-

рано ділянки вулиці Стуса, вулиці Ювілейної, вулиці Паркової. Це ді-

лянки вулиць різних категорій з різною інтенсивністю руху автотранс-

порту.  

Забруднення навколишнього середовища автотранспортом – одне 

з найбільш небезпечних для здоров’я людини, тому що вихлопні гази 

надходять у приземний шар повітря, до того ж будинки жилих кварта-

лів, які знаходяться поряд з автомагістралями, є свого роду екраном для 

вловлювання забруднювачів. У зв’язку з цим актуалізується потреба до-

слідження вмісту вуглекислого газу на цих же об’єктах, як теоретично, 
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так і дослідним шляхом за допомогою експрес-методу для визначення 

здатності зелених насаджень паркової зони компенсувати цей резуль-

тат. 

 

 

ПЕРЕРОБКА ПЛАСТИКУ У ХАРКОВІ 

 

Недбаєва В. О.  

Науковий керівник – Телюра Н. О., канд. техн. наук, доцент 

 

Я не дарма взяла цю проблему, я б сказала, що взяла її саме навми-

сне, ще раз повторю, тема моєї роботи: «Переробка пластику у Хар-

кові». Чому взяла саме Харків? Напевно тому, що це моє рідне місто, 

мене турбують проблеми, пов’язані з ним, і тим більше проблеми у 

сфері екології. 

Давайте трохи збільшимо масштаби та подивимося на води світо-

вих океанів. 

Масштаби вражаючі, правда? Найбільше пластикового сміття «ви-

дають» Південно-Східна та Південна Азія. Забруднення пластиковими 

пакетами та пляшками найбільшої на півострові Індокитай річки Ме-

конг вже давно перевищило всі норми. Весь цей мотлох виноситься в 

море і поширюється по Світовому океану – у результаті, там уже сфор-

мувалися, як мінімум, п’ять гігантських сміттєвих плям з полімерних 

частинок: по дві плями в Атлантичному і Тихому океанах і одна –  Ін-

дійському. 

Мікропластик, який є твердими частинками синтетичних поліме-

рів розміром 5 мм або менше, є не тільки на поверхні води, але й по 

всьому дну Світового океану, і навіть на дні найглибшої у світі Маріїн-

ської западини. Він утворюється в результаті розкладання великого пла-

стику, під час прання синтетичного одягу, у процесі застосування де-

яких видів пральних порошків та навіть зубної пасти. Його знайшли на-

віть на гірських вершинах. Він також потрапляє і до питної води – як 

водопровідної, так і бутильованої. 

Засилля природи мікропластиком – згубно для всього живого. 

Риби та птиці приймають частинки пластику за їжу та ковтають його, 

що призводить до їхньої загибелі. В екологічно здоровому середовищі 

ці птахи живуть 40-50 років. Сьогодні понад 30% із них гинуть, не до-

живши і до 10 років. Щоп'ять хвилин в Україні вмирає одна чайка, на-

ковтавшись смертельного пластику. 

В Україні 6 тисяч офіційних звалищ, на яких сьогодні накопичи-

лося понад 12,5 млрд тонн відходів. Безумовно, пластик міцно увійшов 
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у наше життя. І багато виробів із нього практичні. Але ця практичність 

тьмяніє перед смертельною загрозою, яку несе пластик довкіллю, на-

шому здоров'ю і навіть нашому житті. 

То навіщо нам так потрібне чуже сміття, на яке ми витрачаємо мі-

льйони доларів на рік? Насправді ми закуповуємо не сміття, а сировину 

для виробництва. Тоді що ж заважає налагодити збирання пластикових 

відходів у самій Україні? 

А скільки в нашій країні наших же побутових відходів йде на пе-

реробку? За оцінками експертів, лише в Україні за рік одна людина ви-

кидає 250-300 кг сміття, і 93% його потрапляє на звалища та полігони. 

Лише 7% йде на переробку. 

Але все одно, іншого шляху вирішення питання з побутовими від-

ходами, окрім як налагодити роздільний збір та правильне сортування 

побутових відходів, ще й одержувати з цього вигоду, – у країни немає. 

Які ж наші перспективи у цьому плані? 

В Україні в цілому, рівень поводження з ТПВ в основному визна-

чається рівнем оплати послуг комунальним та приватним компаніям. У 

2018 році середній затверджений тариф на поводження з ТПВ становив 

102 грн/м3, а середній тариф на поховання відходів – 30,5 грн/м3 (приб-

лизно 3 грн/міс. на 1 особу). Такий тариф, тільки й покриває витрати на 

вивезення (збирання та транспортування) відходів до місць поховання. 

До того ж вартість будівництва майбутніх об'єктів поводження з 

ТПВ як регіональних керованих полігонів, так і сміттєпереробних ком-

плексів істотно перевищує існуючий обсяг оплачених послуг у сфері по-

водження з побутовими відходами. 

Тому в Україні назріла потреба при використанні тарифів на пере-

робку та поховання відходів включати туди певну складову для реаліза-

ції інвестиційних проектів. Поки це не буде реалізовано, ми не зможемо 

очікувати покращень у сфері переробки побутових відходів. Також ні-

чого не зміниться, якщо самі українці, які викидають у своє відро непо-

трібне сміття, не почнуть ставитись до цього процесу по-іншому. І ще 

на своїй кухні не почнуть сортувати своє сміття так, щоб воно зрештою 

було чистим і сухим. Інакше в ньому можуть початися процеси гниття, 

і йому вже пряма дорога не на переробку, а на полігон. 

У зв’язку з цим актуалізується потреба дослідження та оцінці мо-

жливостей з переробки ПЕТ, які розкладаються понад 500 років, ми сті-

льки не живемо, потрібно продовжити йому життя, надавши друге ди-

хання у вигляді необхідних у побуті речей. Так більше року тому розро-

блено 3Д принтер з використанням програмного забезпечення 

SolidWorks2013.  

І почалося те, до чого я йшла півтора роки, я почала друкувати з 
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«СМІТТЯ» необхідні у побуті речі, тим самим продовжуючи розвиток 

sustainable виробників України. 

 

 

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Петраківська Є. В.  

Науковий керівник – Телюра Н. О., канд. техн. наук, доцент 

 

Процес глобалізації світової економіки вводить нові закономірно-

сті і змінює рівні відповідальності за місцевий розвиток. Посилення ролі 

громад в економічному розвитку локальних територій та країни відбу-

вається за рахунок глобалізації світової економіки. Розвиток України за-

лежить від можливості та зацікавленості громад займатися місцевим ро-

звитком, це наше суспільство вже усвідомлює. На лідерів громад, у ре-

аліях сьогодення, лежить вже інший рівень відповідальності за розви-

ток, що покликано завершенням процесів децентралізації та реформ са-

моврядування, практичної реалізації принципу повсюдності місцевого 

самоврядування. Територіальні громади мають перетворитись із об’єкта 

управління на суб’єкт управління і самостійно забезпечувати свою 

спроможність. Територіальні громади несуть відповідальність за плану-

вання свого розвитку, за економічне майбутнє та добробут. Тому міс-

цеві влади повинні розуміти особливості сучасного розвитку, володіти 

необхідними знаннями, інформацією, навичками та досвідом, щоб за-

безпечити більшу конкурентоспроможність своїх громад. 

 Необхідною умовою сталого розвитку є усвідомлення викликів 

глобалізації для місцевого розвитку та способів використання новітніх 

інструментів управління, розуміння основних трендів та закономірнос-

тей, за якими успішно розвиваються громади в умовах сьогодення. За-

стосування сучасних технологій, інструментів та підходів до плану-

вання розвитку громад, місцевого економічного розвитку, викорис-

тання інноваційних інструментів в плануванні, системі діагностики та 

оцінки стану громади, питання стратегічного та просторового плану-

вання, дасть змогу лідерам та працівникам органів місцевого самовря-

дування, місцевим депутатам, представникам громадських організацій 

та органів державного управління, активним громадянам та підприєм-

цям, дозволить оптимізувати та покращити процес планування розвитку 

громад в сучасних умовах, сприятиме творенню стабільного та сталого 

майбутнього. 

Актуальності набувають аспекти сучасних підходів до планування 
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розвитку громад, місцевому економічному розвитку, розробленню стра-

тегій, використанню інноваційних інструментів планування, процесу ді-

агностики розвитку громади, просторовому плануванню, тощо.  

Даний напрям діяльності має змогу допомогти лідерам органів мі-

сцевого самоврядування та їх партнерам державного приватного непри-

буткового секторів краще розуміти сутність планування розвитком в су-

часних умовах, технології ефективної діяльність зі створення більш ста-

більного та сталого майбутнього у громадах. 

Поняття сталого розвитку (англійський аналог «sustainable 

development», що дослівно означає «розвиток що підтримується»), укра-

їнською мовою перекладають по різному – «стійкий», «постійний», 

«усталений», «збалансований», «зрівноважений» розвиток, але найчас-

тіше використовують слово «сталий». Дане поняття визначає нам пра-

вильну перспективу бачення розвитку (не тільки місцевого, а в першу 

чергу глобального) як стану динамічної рівноваги, своєрідного гомеос-

тазу між економічною, соціальною і екологічно-просторовою складо-

вими розвитку. 

Суть поняття полягає не стільки в здатності такої системи до існу-

вання (бо це тільки результат процесу), а і в збереженні динамічної рів-

новаги між раціональністю і вартостями всіх трьох сфер 

 – екологічними, економічними і соціальними постулатами. 

Сталий розвиток – це сучасна найбільш поширена концепція взає-

модії суспільства і природи, якою зараз керуються передові країни 

світу. Сталий розвиток є узгодження між економічним та соціальним 

розвитком суспільства і збереженням довкілля. Основою сталого розви-

тку є паритетність відносин у тріаді: людина – господарство – природа. 

Планування місцевого економічного розвитку із орієнтацію на три 

складові – соціальне благополуччя, рівний доступ всіх жителів до пуб-

лічних послуг, охорони здоров’я, чистоти довкілля, екологічної безпеки 

та захищеності, ось складові для планування сталого розвитку у громаді 

в найкращому його прояві. 

Населені пункти в процесі глобалізації у світові економічні про-

цеси, намагаються одночасно зберегти і посилити власну індивідуаль-

ність, що сприяє формуванню функціональних структур, що прагнуть у 

конкурентній боротьбі з собі подібними залучити більше (за якістю та 

кількістю) нових мешканців та бізнесів. Сьогодні населені пункти ство-

рюють нові осередки культури і креативності у своєму середовищі, а не 

лише принципами беззбитковості бюджетів, простого збереження пев-

них традицій і принципів у містобудуванні чи діють задля розв’язання 

якихось, навіть досить важливих, міських проблем, завдяки стратегіч-
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ному мисленню та стратегічному підходу до планування сталого розви-

тку. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Плясуля С.В.  

Науковий керівник – Телюра Н.О., канд. техн. наук, доцент 

 

Лісові пожежі займають щорічно тисячі гектарів екосистем у ме-

жах Україні, є джерелом техногенного навантаження та деструктивного 

впливу на екосистеми як у цілому, так і на окремі їх складові, приводять 

до порушення гідрохімічних, геохімічних та теплових балансів у навко-

лишньому середовищі. 

Руйнування компонентів довкілля під дією природних та техно-

генних надзвичайних ситуацій знижує рівень екологічної безпеки та за-

грожує сталому розвитку як території, що зазнає такої дії, так і держави 

у цілому. 

Кількість небезпечних природних пожеж, за даними Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, у 2018 році збільшилася у 2 

рази в порівнянні з 2017 роком (2018 рік – 25,1 тис. пожеж, 2017 рік – 

12,8 тис. пожеж), а їх площа – на 13,8 % (2018 рік – 31 тис. га, 2017 рік 

– 26,7 тис. га) [1].  

За даними BBC [2] в Австралії пожежі тривали з вересня 2019 року 

по березень 2020 року ці пожежі тривали набагато довше ніж зазвичай , 

це була катастрофа великого екологічного масштабу. В цій ситуації за-

знав пожеж кожен Австралійський штат. Ця масштабна пожежа випа-

лила територію в двічі більшу за Англію. Зафіксовано що 34 людини 

загинули, під час пожежі було знищено 3000 будинків, близько 3 міль-

ярдів тварин були змушені покинути своє місце проживання деякі з них 

загинули, а деякі вижили. 

У штаті Орегон, США лісові пожежі охопили дуже велику площу 

понад 120000 гектарів, ця пожежа змусила тисячі людей евакуюватися. 

Це одна з 4000 пожеж в США у 2021році яка випалила сумарну площу 

на пошти в пів мільйона гектарів. Вже із 6 липня пожежа охопила тери-

торію більшу за Лос-Анджелес. Це 1 з  80 великих пожеж які верують в 

13 штатах США, вони викликані хвилями спеки та сильними вітрами. 

Ця пожежа змусила 2000 людей переважно із сільських районів поки-

нути свої будинки, вогонь знищів 160 будинків та будівель. В Каліфор-

нії вигоріло у 5 разів більша площа у порівнянні із схожим періодом 
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минулого року. У сусідній Канаді загорілося понад 150 нових пожеж, 

повідомляє Міжвідомчий центр лісових пожеж Канади [3]. 

Спираючись на дослідження автора [1], нами визначено, що поже-

жонебезпечність і кількість пожеж у екосистемах суттєво залежать. від 

метеорологічних показників, зокрема, від температури атмосферного 

повітря і буде підвищуватись зі зростанням температури повітря у літ-

ній період, що є більш за все наболілим для східних, південно-східних 

та південних регіонів країни.  

Для проведення польових досліджень лісових пожеж, визначено с. 

Новомекільське, Міловська територіальна громада, Старобільський 

район, Луганської області. На основі проведених досліджень, визна-

чено, що переважна кількість пожеж та їх площа спостерігається у вес-

няні, пізньовесняні, осінні і пізньоосінні сезони. За площею пожеж у 

районі дослідження, переважають дрібні та малі пожежі, що свідчить 

про своєчасне виявлення осередків вогнищ та злагодженість протипо-

жежних дій між пожежнорятувльними підрозділом та лісгоспом. На пі-

дставі виявлених відмінностей добових станів екосистем, пропонується 

застосовувати метод оцінки поточної пожежної небезпеки, в якому кри-

терієм виступає «стани природних комплексів». 

За результатами досліджень, визначено, що лісові низові пожежі 

можуть суттєво змінити морфологічний вигляд ґрунтового профілю, та 

відповідно посприяти формуванню нового прошарку, що за фізико-хі-

мічними параметрами і вмістом зольних елементів буде відрізнятися від 

природних. Зміни ґрунтово-рослинних комплексів відбуваються за ра-

хунок динаміки геохімічних процесів у ґрунтах внаслідок активізації 

процесу мінералізації від згорання підстилки та трав’яної рослинності й 

подальшої зміни міграції хімічних елементів, що містить в собі екологі-

чну небезпеку; зниження гумусу внаслідок згорання органічної речо-

вини, зміщенні фізико-хімічних параметрів та показника кислотності 

ґрунтів в бік нейтральної реакції й олужнення [1].  
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРИРОДООХОРОННОГО 

РЕЖИМУ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ  

 

Блажко І. А. 

Науковий керівник – Дядін Д. В., канд. техн. наук, доцент  

 

Природно-заповідний фонд України (ПЗФ) станом на 1 січня 2021 

року налічує 8633 території та об'єктів загальною  площею 4,485 млн га. 

Об’єкти та території ПЗФ включають природні комплекси та об'єкти, 

ділянки суші та водного простору, що мають особливу природоохо-

ронну, рекреаційну та інші цінності для збереження   тваринного та ро-

слинного світу, природних ландшафтів, забезпечення моніторингу на-

вколишнього середовища та підтримання загального екологічного бала-

нсу. 

ПЗФ України охороняється як національне надбання, щодо якого 

встановлюється особливий режим охорони територій, їхнього відтво-

рення та використання. Однак, на сьогоднішній час існують проблеми, 

пов’язані зі зберіганням та використанням просторових даних щодо ро-

зташування меж ПЗФ. Електронний кадастр ПЗФ наразі перебуває на 

етапі розробки, а більша частина установчих документів та картографі-

чних матеріалів щодо меж ПЗФ зберігаються у застарілому  паперовому 

вигляді. Це значно ускладнює, а часто й унеможливлює контроль за ста-

ном об’єктів ПЗФ. Виникають ризики порушення природоохоронного 

режиму внаслідок незаконної господарської діяльності у межах ПЗФ, 

наприклад, розорювання земель, забудова, видобування корисних копа-

лин, стихійна рекреація тощо. Особливої актуальності проблема набу-

ває для тих об'єктів ПЗФ, які не мають власної адміністрації (заказники, 

заповідні урочища, пам’ятки природи). 

Виявлення порушень режиму територій та об’єктів ПЗФ пропону-

ється здійснювати шляхом візуального розпізнавання таких ділянок на 

супутникових знімках з використанням геоінформаційних технологій. 

Це завдання і було поставлено в нашій роботі для відпрацювання тех-

нологій ідентифікації ділянок порушень та первинної статистичної об-

робки. 

Для отримання цифрових меж об’єктів ПЗФ ми використовували 

скановані офіційні установчі документи, зокрема, картографічні матері-

али. Скановані зображення підлягали геоприв’язці на основі супутнико-

вих знімків високої роздільної здатності методом виставлення контро-
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льних точок по об’єктам-орієнтирам на місцевості. Прив’язані зобра-

ження векторизувалися для отримання цифрових меж кожного об’єкту 

ПЗФ. На даному етапі досліджень в якості пілотних було опрацьовано 

108 об’єктів ПЗФ окремих районів Харківської та Закарпатської області 

України.  

В отриманих векторних межах кожного об’єкту ПЗФ ми прово-

дили візуальну ідентифікацію ділянок порушення природоохоронного 

режиму з подальшою їх класифікацією. У результаті такого аналізу було 

виявлено нижченаведені типи порушень: 

 розорані земельні ділянки та приватні городи; 

 забудова (будівлі будь-якого призначення); 

 дороги (асфальтовані, з твердим покриттям або ґрунтові); 

 цвинтарі; 

 звалища відходів (полігони, несанкціоновані звалища); 

 видобування корисних копалин (неорганізовані кар’єри, 

об’єкти видобувної інфраструктури); 

 ділянки вирубування лісу; 

 ділянки стихійної рекреації (неорганізовані пляжі на водоймах 

або річках, які мають під’їзні дороги, місця для пікніку); 

 сліди джипінгу (колії, що залишаються від квадроциклів, джи-

пів під час катання); 

 пали (сліди від випалювання сухої трави, лісові пожежі); 

 сінокоси та пасовища (місця викошування трави або випасання 

свійської худоби). 

Кожний тип порушень із перелічених характеризується певними 

візуальними ознаками, які фіксувалися та збиралися у базу даних з ти-

повими прикладами. Атрибутивні дані для кожної ділянки порушень 

включали тип порушення, площу, приналежність до об’єкту ПЗФ та ад-

міністративно-територіальної одиниці. 

За результатами дослідження було виявлено близько 60 ділянок 

порушень на 108 проаналізованих об’єктах ПЗФ. Статистичний аналіз 

показав, що більше 80% із виявлених порушень у межах об’єктів та те-

риторій ПЗФ представлені ділянками розораних земель та незаконною 

забудовою. Площі порушених земель становили від 0,1 до 4 га у межах 

одного об’єкта ПЗФ, що у відсотковому співвідношенні сягало від 0,5 

до 3 % площі об’єкту. 

Представлена методика виявлення та кількісної оцінки ділянок по-

рушень природоохоронного режиму територій та об’єктів ПЗФ має бути 

застосована на решті ПЗФ України з подальшим її удосконаленням. Це 
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дозволить зберегти заповідні природні ландшафти від знищення та де-

градації. 

ДОСЛІДЖЕННЯ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ У 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Якових А.І. 

Наукові керівники – Яковлєв В.В., докт. геол. наук, професор,  

Дмитренко Т.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Проблема якості питної води є особливо актуальною для міст та 

населених пунктів України, в яких населення для питних цілей викори-

стовує воду з децентралізованих джерел – колодязів, природних джерел 

і свердловин, що облаштовані переважно на перший водоносний гори-

зонт – ґрунтові води. Часто ці води використовуються без будь-якої во-

допідготовки, в той же час спостерігається їх повсюдна невідповідність 

питним нормам. 

Харківська область не є виключенням. Частина населення області 

використовує децентралізовані джерела в господарсько-побутових та 

питних цілях, часто як єдине джерело питної води. 

Одним із показників, що створює постійну небезпеку для спожи-

вачів води з децентралізованих джерел водопостачання, є нітрати. За-

бруднена нітратами вода надзвичайно небезпечна, у першу чергу, для 

дитячого організму, особливо для дітей першого року життя, адже ніт-

рати впливають на рівень метгемоглобіну. 

Метою роботи є дослідження сучасного стану нітратного забруд-

нення децентралізованих водних джерел на прикладі Харківської обла-

сті та розробка рекомендацій щодо можливості безпечного їх викорис-

тання населенням для питних цілей. 

Оскільки в роботі розглядаються джерела водопостачання Харків-

ської області без урахування м. Харків, основна увага приділяється сіль-

ському господарству та його впливу на стан підземних вод. 

У роботі використані та проаналізовані результати аналізів води з 

децентралізованих джерел, які були проведені, починаючи з 2018 р., 

співробітниками ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ»». Було розг-

лянуто близько 300 протоколів аналізів якості води, з них 110 протоко-

лів містили дані про глибину та безпосередньо мали відношення до Ха-

рківської області, не враховуючи територію міста. 
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Оцінка якісного складу води з децентралізованих джерел водопо-

стачання здійснювалася згідно ДСанПіН 2.2.4–171–10 «Гігієнічні ви-

моги до води питної, призначеної для споживання людиною»[1]. 

Важливу роль у потраплянні забруднюючих речовин у підземні 

води відіграє глибина каптажних споруд. Для більш наочного прикладу 

залежності вмісту нітратів від глибини каптажних споруд побудовані 

гістограми для трьох інтервалів заглибленості (1–20 м, 21–50 м, 51–100 

м). За отриманими даними побудовано графіки залежності середніх зна-

чень вмісту нітратів від зазначених груп. 

Аналіз результатів якості підземних вод Харківської області на 

вміст нітратів у децентралізованих джерелах водопостачання показав, 

що найбільший рівень вмісту нітратів спостерігається на глибині від 

1 до 20 м. Зі збільшенням глибини концентрація нітратів зменшується, 

хоча є окремі випадки, коли на великій глибині концентрація нітратів 

перевищує гранично допустимі норми (50 мг/дм3 згідно [1]) майже в 

п’ять разів. 

Для встановлення зв’язку між нітратами та показниками сольового 

складу води (хлориди, сухий залишок, сульфати, жорстокість загальна) 

був розрахований коефіцієнт парної кореляції для кожної групи глибин. 

При розрахунку коефіцієнту парної кореляції було з’ясовано, що 

зв’язок вмісту нітратів з іншими показниками сольового складу води, 

такими як загальна жорсткість, сульфати, хлориди та сухий залишок, 

відсутній. Вміст нітратів у децентралізованих джерелах водопостачання 

не залежить від сольових показників, що говорить про надходження ні-

тратів у ґрунтові води локально з органічним забрудненням. 

Розроблені практичні рекомендації щодо можливості безпечного 

використання джерел децентралізованого водопостачання населенням 

для питних цілей. Запропоновані методи для покращення якості води 

джерел децентралізованого водопостачання рекомендується проводити 

після спеціального екологічного та гідрогеологічного обстеження дже-

рел та місць їх розташування. 

Для захисту населення від вживання неякісної води з децентралі-

зованих джерел рекомендується всіляко підвищувати рівень екологічної 

свідомості населення і залучати громадськість та громадські організації 

до практичних дій для збереження і відновлення водних ресурсів. 

 
Список використаної літератури: 



 

 

61 

1. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призна-

ченої для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4–171–10), затверджені наказом МОЗ Ук-
раїни від 12.05.2010 р. № 400. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 

ДИЗЕЛІВ ЗА РАХУНОК ПРИСКОРЕНОГО ВИМІРУ ТВЕРДИХ 

ЧАСТИНОК 

 

Онацький Д.П.  

Науковий керівник – Полив’янчук А.П., д.т.н., професор 

 

Середньоексплуатаційний питомий викид твердих частинок (ТЧ) 

є одним з основних нормованих показників дизелів і позначається в но-

рмативних документах, як показник РM (від англ. «particulate matter» - 

тверді частинки). 

З нормуванням масових викидів ТЧ пов'язана проблема зростання 

тривалості і вартості екологічних випробувань дизелів через підвищені 

витрати часу на визначення показника РM. Нормативна база для прове-

дення екологічних випробувань дизелів - стандарт ISO 8178 1 перед-

бачає визначення РM разом з іншими показниками токсичності відпра-

цьованих газів (ВГ) - питомими викидами газоподібних забруднюючих 

речовин - GASx в ході випробувальних циклів, що складаються з нор-

мованих режимів роботи двигуна. На кожному режимі проводиться від-

бір проб забруднюючих речовин для аналізу. Технологія контролю ви-

кидів ТЧ передбачає попереднє розбавлення ВГ двигуна атмосферним 

повітрям з наступним пропусканням їх через фільтр для відбору проб 

ТЧ. При цьому тривалість відбору проб ТЧ визначається швидкістю фі-

льтрації проби і масою навіски ТЧ, яка збирається на фільтрах. Застосо-

вуваний сьогодні спосіб контролю викидів ТЧ (тунелі фірм AVL, 

Mitsubishi, Pirburg), характеризується підвищеними витратами часу на 

відбір проб ТЧ, що істотно перевищують тривалості відбору проб газо-

подібних забруднюючих речовин - 3-5 хв на кожному режимі випробу-

вань 2. Внаслідок цього процедура визначення показника РТ трива-

ліше за часом в 1,2...3,0 рази і дорожча в 1,1...2,1 рази, ніж процедура 

контролю показників GASx. Щоб вирішити дану проблему і підвищити 

економічну ефективність екологічних випробувань дизелів авторами за-

пропоновано метод прискореного виміру ТЧ, реалізація якого дозволяє 

знизити тривалість відбору проби у 3,1…7,1 рази 3. 
Список використаної літератури: 
1. ISO 8178-4. Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission 

measurement – Part4: Steady-state and transient test cycles for different engine applications, 

2017. – 237 p. 
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2. Hirakouchi N., Fukano I., Shoji T. Measurement of Diesel Exhaust Emissions with 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕТОДУ 

КОНТРОЛЮ ПРОБИ В УНІВЕРСАЛЬНИХ СИСТЕМАХ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДИЗЕЛЬНИХ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК – МІКРОТУНЕЛЯХ 

 

Семененко Р.А., Лукашевіч Д.С.  

Науковий керівник – Полив’янчук А.П., д.т.н., професор 

 

Актуальність теми. Значний внесок в проблему забруднення атмо-

сферного повітря міського середовища токсичними продуктами зго-

ряння різних палив вносять пересувні джерела викидів забруднюючих 

речовин з дизельними силовими установками – автомобілі, автобуси, 

тепловози, трактори та ін. Для підвищення екологічної чистоти цих 

об’єктів проводять діагностування дизелів за нормованими показни-

ками токсичності відпрацьованих газів (ВГ) з використанням спеціаль-

ного обладнання та вимірювальних систем. Однією з таких систем є 

компактний універсальний вимірювальний комплекс з мікротунелем 

для контролю викидів твердих частинок (ТЧ) з ВГ дизелів різних типів 

[1-3]. В цій системі здійснюється імітація природного процесу потрап-

ляння ТЧ у атмосферу шляхом розбавлення повітрям частки ВГ, відіб-

раної з вихлопної труби дизеля, у спеціальному трубопроводі – мікро-

тунелі з діаметром ~ 3 см та довжиною ~ 30 см [4-6]. 

Актуальною задачею проектування сучасних мікротунелів є вибір 

ефективного – точного і недорогого методу контролю проби ВГ, яка по-

трапляє від дизеля до трубопроводу розбавлення ВГ – тунелю. Цей ме-

тод є непрямим оскільки безпосередній контроль проби ВГ ускладню-

ється її високою температурою – до 600 ºС, хімічною агресивністю та 

наявністю дизельних ТЧ. З метою вирішення цієї задачі авторами роз-

роблено компенсаційний метод контролю проби ВГ, доведено його ефе-

ктивність в результаті порівняння з відомим аналогом – диференційним 

методом, який використовується мікротуннелі AVL SPC 472 та експе-

риментально підтверджено практичну придатність запропонованого ме-

тоду в ході безмоторних випробувань вузла відбору газових проб мік-

ротунеля. 
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Мета: розробка, впровадження та підтвердження практичної при-

датності компенсаційного методу контролю газової проби в мікротуне-

лях, який є значно дешевшим ніж відомі аналоги, зокрема диференцій-

ний метод, що використовується у вимірювальній системі AVL SPC 472 

Завдання: 1) аналіз диференційного та компенсаційного методів 

контролю проби; 2) розробка методики калібрування витратомірів ком-

пенсаційного методу контролю проби; 3) розробка методики визна-

чення величини масової витрати проби компенсаційним методом; 4) 

експериментальне оцінювання точності компенсаційного методу конт-

ролю проби. 

Методи дослідження: аналіз та синтез інформації, математичне мо-

делювання, планування експерименту, експериментальні дослідження, 

розрахунковий експеримент. 

Наукова новизна: запропоновано при контролі небезпечного за-

бруднювача атмосфери міського середо вища – дизельних твердих час-

тинок використовувати в мікротунелях компенсаційний метод конт-

ролю проби, який є дешевшим відомого аналога – диференційного ме-

тода, що використовується у мікротунелі AVL SPC 472. 

Практична цінність: експериментально підтверджено, що при реа-

лізації компенсаційного методу контролю проби недорогі витратоміри 

– стандартні звужуючі пристрої з класом точності 1,5 забезпечують по-

трібну точність вимірювань коефіцієнта розбавлення відпрацьованих 

газів повітрям з похибкою, яка не перевищує допустимої величини – ± 

4% та можуть використовуватись в універсальних системах екологіч-

ного діагностування дизелів – мікротунелях. 

 
 

Рисунок 1 – Принципова схема та загальний вигляд випробувального стенду з мінітуне-

лем МТ-1 для досліджень компенсаційного методу контролю проби 
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Заходи щодо впровадження компенсаційного методу контролю 

проби (рис. 1) розроблені з метою перевірки практичної придатності 

цього методу і складаються з: 

- методики калібрування витратомірів компенсаційного методу ко-

нтролю проби; 

- методики визначення масової витрати проби Gt
exh компенсацій-

ним методом; 

- алгоритму регулювання потоків Gt та Gcom. 

Ці заходи були реалізовані на базі безмоторного випробувального 

стенду з мінітунелем МТ-1, в якому для вимірювань масових витрат Gdil 

і Gcom використовувались стандартні звужуючі пристрої – колектор і ді-

афрагма, спроектовані у відповідності до встановлених вимог. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-
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Експлуатація транспортних двигунів та комунальних котельних 

установок супроводжується значним негативним впливом на навколи-

шнє середовище – викидами СО2 та забруднюючих речовин у атмос-

феру, що сприяє розвитку та посиленню локальних і глобальних еколо-
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гічних проблем. Використання в містах транспортних засобів, котель-

них установок і теплоелектроцентралей потребує забезпечення пали-

вом, кількість якого з розширенням транспортного сектору і теплових 

мереж зростає. У зв’язку з цим проблема підвищення еколого-енергети-

чної безпеки теплових двигунів і систем комунальної енергетики в умо-

вах збільшення їх впливу на природне середовище і зростання цін на 

енергоносії має високу актуальність. 

У останні роки значна кількість міст України, зокрема Київ, Хар-

ків, Львів, Тернопіль, Чернівці та ін. приєдналися до «Угоди мерів по 

клімату і енергії» [1], якою передбачається проведення муніципальними 

органами влади заходів щодо суттєвого зменшення викидів у атмосферу 

парникових газів – на 30 % до 2030 р. Досягнення такого результату по-

требує нової стратегії використання і розвитку міського транспорту і те-

плових мереж, яка передбачає підвищення екологічної безпеки котель-

них установок і ТЕЦ за рахунок впровадження інноваційних високое-

фективних енергоекологічних технологій спалювання палива у поєд-

нанні з використанням нетрадиційних джерел енергії: теплових насосів, 

енергії вітру, сонця, біоресурсів, геотермальних джерел, тощо [2]. При 

цьому слід враховувати такі проблеми вітчизняних транспорту і тепло-

енергетики як: застаріла технологія виробництва та обладнання, висока 

енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у 2-3 рази від-

повідні показники розвинутих країн; відсутність належних природоохо-

ронних систем, відсутність належного правового та економічного меха-

нізмів, які стимулювали б розвиток екологічно безпечних технологій та 

природоохоронних систем та ін. [3]. Разом з цим стимуляція ефектив-

ного споживання теплової енергії населенням дозволить зменшити ре-

сурсомісткість транспортних заходів, та теплових мереж, що зумовить 

зниження забруднення навколишнього середовища і скорочення вики-

дів у атмосферу парникових газів. [4]. 

Новий підхід у вирішенні цієї проблеми полягає у об’єднанні ви-

робника, постачальника і споживача теплової енергії в єдину технічну 

систему (ТС) для якої здійснюється пошук оптимальних технічних рі-

шень з підвищення її екологічної, ресурсної і економічної ефективності. 

Розробка нових ТС реалізується за рахунок індивідуального підходу до 

кожного проекту. У цьому контексті важливою проблемою є максима-

льне скорочення строків проектування ТС із можливістю оптимізації їх 

параметрів для отримання конкурентоспроможних виробів. У зв'язку з 

цим доцільним є створення перспективної ідеології проектування, яка 

дозволить оперативно реагувати на зміни у робочих процесах та в тех-

нології проектування з мінімальною участю людини. При цьому перс-

пективною є проблема прогнозування показників ефективності ТС без 
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проведення експериментальних досліджень, ґрунтуючись на результа-

тах імітаційного моделювання і напрацьованої бази показників компо-

нентів системи. 

Однією з основних тенденцій у розвитку транспорту та комуналь-

ної енергетики є удосконалення методів проектування теплових двигу-

нів і систем теплопостачання, поліпшення їх технічних, еколого-енер-

гетичних та економічних показників за рахунок оптимального вибору 

параметрів. Відомі методи проектування засновані на каскадній (послі-

довній) організації розрахункових етапів і процедурному представленні 

проектів. Такий підхід впливає як на строки виконання проектних робіт, 

так і на якість результатів, що отримуються при проектуванні. Для по-

дальшого удосконалення ТС доцільним є внесення змін до відомих ме-

тодів їх проектування. Такі методи проектування не дозволяють: 1) ре-

алізувати автоматизоване перенесення структури класів проекту або їх 

частин для створення нових, які мають як загальні ознаки з базовим кла-

сом, так і свої власні [5]; 2) застосувати механізм включення в існуючий 

проект даних і залежностей інших проектів (наприклад, включення ме-

тодики розрахунку показників екологічності в проект [6]; 3) використо-

вувати сучасні методи інтелектуальної оптимізації, такі як декартовий 

добуток множин і генетичні алгоритми [7, 8], які дозволяють викону-

вати одночасну зміну усіх варійованих параметрів з максимальним на-

ближенням критеріїв оптимальності до глобального екстремуму; 4) на 

етапі формування представлення ТС, як структури об’єктів, синтезувати 

проектні методики і давати попередні результати отриманих модифіка-

цій при наукових дослідженнях;  5) впровадити синтез сучасних інфор-

маційних технологій у методологію проектування, що дозволяє підви-

щити ефективність існуючих проектних методик. Основні переваги 

інноваційних технологій проектування об’єктів транспорту і комуналь-

ної енергетики полягають у наступному: а) об’єктно-орієнтована мето-

дологія дозволяє поширювати наробки одного проекту на інші із міні-

мальними змінами завдяки використанню даних базових класів; б) тео-

ретичне представлення проекту у об’єктно-орієнтованому форматі на 

мові UML  має аутентичну структуру із програмним кодом на об’єктно-

орієнтованій мові програмування (передбачається використання мови 

C#); в) об’єктно-орієнтований проект дозволяє маніпулювати 

об’єктами, що містять усі дані ТС, завдяки чому можливо використання 

сучасних алгоритмів оптимізації. 
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

 

Максаков А.Д.  

Науковий керівник – Дрозд О.М., канд.с.-г.наук, доцент 

 

Право громадян на безпечне довкілля гарантовано Конституцією 

та природоохоронним законодавством України. Згідно чинного законо-

давства, безпечним є такий стан довкілля, який не впливає негативно на 

здоров'я людини і процеси функціонування живих організмів, не пору-

шується природний баланс зв'язку людини і довкілля, не перевищу-

ються встановлені законодавством норми безпеки. Концепція сталого 

розвитку передбачає встановлення балансу між задоволенням сучасних 

потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх 

потребу в безпечному і здоровому довкіллі.  

Децентралізація влади і ресурсів дала поштовх до розвитку місце-

вого самоврядування і територіальних громад. Реформа місцевого само-

врядування в Україні дає територіальним громадам (ТГ) фінансові та 

організаційні інструменти впливу на екологічну ситуацію в межах пов-

новажень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування». 

Аналіз наявних у відкритих джерелах стратегій сталого розвитку гро-

мад сільських територій показує, що рівень висвітлення екологічної 

складової не завжди є ґрунтовним, всебічним і детальним на відміну від 
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соціальної і економічної складових. Серед основних недоліків – повер-

хнева оцінка екологічних проблем, відсутність обґрунтованих виснов-

ків на основі аналітичних даних, недостатнє врахування думки насе-

лення щодо поточних екологічних проблем і .т.і. Тому часто, при пла-

нуванні фінансової складової стратегії сталого розвитку сільських тери-

торій питання безпечного довкілля (особливо в умовах відсутності на 

цих територіях промислових підприємств) не є пріоритетними. Разом з 

тим, такі території, як правило, мають проблеми утилізації і зберігання 

відходів, засобів сільськогосподарської хімізації, неканалізованої забу-

дови, нераціонального використання земельних ресурсів, якості питної 

води, підтоплення, ерозії і т.і. Розробка і впровадження програм та за-

ходів щодо захисту і відновлення довкілля на територіях територіаль-

них громад має бути всебічною, ґрунтуватися  на достовірних даних 

щодо стану усіх компонентів – атмосферного повітря, поверхневих та 

підземних вод, ґрунтів, біоти, тощо. Не менш важливим є контроль дія-

льності суб’єктів господарювання громад, щодо дотримання вимог чин-

ного природоохоронного законодавства та запобігання шкідливого 

впливу на стан довкілля й здоров’я громадян. 
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СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Керівник – д-р техн. наук, проф. Кондратьєв А.В. 

Секретар – студентка 2 курсу ННІ БЦІ Прокіна К.І. 
 

 

ІННОВАЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ 

ДЕРЕВИНИ 

 

Шишкін Р. С.  

Науковий керівник – Кондращенко О. В., д-р техн. наук, професор 

 

Сучасне матеріалознавство активно просунулося з технологіями, 

з'явилися по-справжньому нові революційні будівельні матеріали та 

нові технології будівництва, ряд з яких мають перспективу широкого 

застосування. Враховуючи, що ресурси нашої планети обмежені, вже 

зараз є гостра потреба у переробці відпрацьованих матеріалів та відхо-

дів у продукцію, яка є необхідною у різних сферах життя. Так, напри-

клад, деревина залишається актуальним матеріалом і на її основі з'явля-

ються нові композиційні різновиди. Також деревина у сучасному буді-

вництві є засобом вирішення екологічних проблем глобального масш-

табу, а також покращення маркетингу та доступності. На відміну від ін-

ших будівельних матеріалів, таких як камінь або бетон, деревина є від-

новлюваним ресурсом, що робить його привабливим екологічним буді-

вельним матеріалом.  

Так, масивна багатошарова деревина належить до найбільш ефек-

тивних будівельних матеріалів, отриманих з деревини, завдяки високій 

технологічності та відсутності недоліків, властивих простим дерев'яним 

виробам, таким як дошки та брус. Завдяки новій технології покращу-

ються фізико-механічні властивості виробів, до мінімуму зводиться 

усушка деревини, збільшуються несучі здібності, а також їхня економі-

чна ефективність. Нові види виробів з композиту на основі деревини на-

прочуд вогнестійкі. Зовнішні шари під час горіння створюють обвуглю-

вання, яке допомагає ізолювати решту дерева. У ході випробувань на 

вогнестійкість вони продемонстрували здатність зберігати структурну 

цілісність. Масивна деревина сприяє вловлюванню вуглецю ще зі зрос-

танням дерев і зберігає цю властивість вже у будинках. 

Ще одним видом нових матеріалів на основі деревини є СІП-

панель. Плити виготовляються з відходів деревопереробки (тріски). 
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СІП-панель практично повністю складається з дерева та невеликої кіль-

кості в’яжучої речовини. Як утеплювач зазвичай використовується екс-

трузійний або звичайний пінополістирол. Панелі належать до довговіч-

них та зручних у застосуванні. Такі плити не піддаються деформації та 

є вологостійкими. Технологія СІП використовується для будівництва 

каркасно-панельних будинків. Конструктивним елементом будівлі є 

тришарова теплоізолююча сендвіч-панель, що витримує навантаження, 

армована дерев'яним каркасом із сухого струганого бруса або дошки 

хвойних порід.  

Із нових матеріалів слід відзначити і міцний композит Richlite, 

який отримують з переробленої макулатури, просоченої смолами. Це 

щільна, довговічна та стійка версія дорогоцінних порід деревини, на-

приклад, чорного дерева, а сам технологічний процес спрямований на 

збереження природних ресурсів. Матеріал має чудові властивості, такі 

як, висока щільність і водостійкість, не боїться атмосферних впливів, 

термостійкий, не схильний до усадки, добре пручається вигину, ударам 

і стиранню, має антимікробні властивості і здатність пригнічувати ріст 

шкідливих мікроорганізмів. Що ж до області застосування, то тут для 

нього відкриваються широкі можливості: оздоблення будь-яких повер-

хонь стін, дверей, сходів, виробництво меблів, зовнішнє облицювання і 

навіть як сировина для екобудування. 

До найновіших видів матеріалів належить і прозора деревина. Вона 

може конкурувати з пластиком, при цьому до її переваги слід віднести 

відновлюваність та екологічність сировини, до того ж прозора деревина 

легша, термоефективніша та міцніша за скло. Витрати на виробництво 

прозорої деревини набагато нижчі, ніж для виробництва скла, яке одер-

жують за допомогою високотемпературного процесу та витратою па-

лива та електрики. З того часу вчені вже зробили виробництво прозорої 

деревини екологічнішим, ефективнішим та простішим. Удосконалення 

технології знебарвлення дозволило зменшити витрату та викид шкідли-

вих хімікатів, а отримані зразки виявилися міцнішими за виготовлені за 

вже відомою технологією. Високі оптичні та механічні властивості 

отриманої деревини у сукупності з простотою та низькою вартістю про-

цесу відкриває шляхи розвитку великомасштабного виробництва. Дере-

вне скло можна застосовувати в дизайні, замість традиційних склопаке-

тів, або інших елементів у будівельних конструкціях, де потрібна про-

зорість, міцність, екологічність та енергозбереження.  

Деревина допомогла вирішити ще одну проблему, яка часто вини-

кає при розбиранні дерев'яних конструкцій, коли доводиться витрачати 

багато часу і зусиль на висмикування металевих кріпильних елементів. 
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Крім того, залізні цвяхи іржавіють, при цьому вони не тільки руйну-

ються самі, але й залишають на поверхні дошки руді плями. Для вирі-

шення цих питань було винайдено цвяхи з пресованої деревини. Після 

вбивання такі цвяхи абсолютно непомітні, при розборі дерев'яної конс-

трукції їх не потрібно висмикувати – можна просто розпиляти або зла-

мати. Таким чином деревина була і залишається сучасним та затребува-

ним матеріалом у будівництві. 

 

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РЕМОНТІ 

МОСТІВ  

 

Прокіна К. І.Науковий керівник – Атинян А.О., канд. техн. наук, до-

цент 
 

В Україні з кожним роком все гостріше стає питання стану існую-

чих конструкцій мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд, які 

потребують в процесі експлуатації постійного догляду, а в більшості ви-

падків поточного або капітального ремонту. Як показує двадцятирічний 

досвід ПрАТ «Альпсервіс», основними видами конструкцій, які потре-

бують ремонту є залізобетоні та металеві вироби, які за роки експлуата-

ції піддалися корозійним впливам, механічним пошкодженням, або еле-

ктрохімічним руйнуванням, та потребують заміни. З урахуванням того 

факту, що більшість зруйнованих конструкцій були вироблені більш 

ніж п’ятдесят років тому та в  більшості випадків не мають можливості 

заміни без перекриття руху транспорту, їх відновлювальний ремонт по-

требує нестандартних підходів і використання новітних матеріалів, ос-

новними з яких є матеріали бренду Sika. 

 При здійсненні технічного огляду конструкцій мосту через ріку 

Лопань (на автодорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 482+600) 

було виявлені дефекти бетону, викликані впливом зовнішніх факторів, 

а саме – внаслідок пошкодження деформаційних швів був зруйнований 

зовнішній гідроізоляційний захист і як наслідок виникло руйнування бе-

тону та корозія внутрішньої арматури в конструкціях ригелю так торців 

балок, а внаслідок багаторічних динамічних навантажень та впливу 

води опорні частини (колони) дали тріщини. Слабкий  та зруйнований 

бетон вищенаведених конструкцій потребував відновлення, арматура 

потребувала видалення кородуючих частин, посиленню та безпосеред-

нього захисту, як і всі залізобетонні конструкції в цілому, а опорні час-

тини потребували укріплення і подальшого захисту. Шляхом  піско-

струменової очистки були виявлені місця слабкого бетону. За допомо-
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гою відбійних  інструментів він був видалений. Кородуючі частини ар-

матури також були очищені за допомогою піскоструменю, а металеві 

частини, які зазнали значного пошкодження були замінені або посилені. 

Після знепилення на бетон та металеві частину був нанесений антико-

розійний захист Sika Mono Top -910 N, зруйнований бетон був віднов-

лений за допомогою торкретування сумішшю Sika Cunit 03, а ті частини 

де було неможливе нанесення торкрету, були відновлені за допомогою 

ремонтної суміші Sika MonoTop 412. Додатковий захист та відновлення 

естетичного зовнішнього вигляду виконувалося за допомогою цемен-

тно-епоксидного розчину Sikagard-720 EpoCem та була нанесена фарба 

Sikagard-680 S Betoncolor. На верхні частини ригелю була додатково на-

несена гідроізоляція. Опорні частини були також очищені за допомогою 

піструменю, ремонт тріщин бетону виконувався за допомогою матері-

алу Sikadur 41, та підсилення несучої спроможності колон було вико-

нано за допомогою закріплення на епоксидний клей Sikadur-330 поло-

тна з вуглецевих волокон SikaWrap у два шари. Після закріплення поло-

тна були видалені пошкоджені металеві кільця, та був нанесений цеме-

нтно-епоксидний розчин Sikagard-720 EpoCem та  фарба Sikagard-680 S 

Betoncolor. Етапи виконання робіт показані на фотографіях. 
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Рисунок 1 - Етапи виконання робіт показані 

 

Досвід використання при ремонті різноманітних  матеріалів ПрАТ 

«Альпсервіс» дозволяє  рекомендувати матеріали бренду Sika, як нові-

тні матерали, які мають можливість використовуватися при відновлю-

вальних ремонтах будівель і споруд із використанням нестандартних те-

хнологій. 

 

УШКОДЖЕННЯ ТА ПОСИЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ БАЛОК ТА 

КРОКВ  

 

Орябинська Р. П. 

Науковий керівник – Якименко О. В., канд. екон. наук, доцент 

 

Технічний стан дерев’яних конструкцій перекриттів та дахів за ре-

зультатами обстежень у більшості випадків оцінюється як обмежено 

працездатний та неприпустимий, що часто пов’язане з непружними де-

формаціями деревини внаслідок повзучості матеріалу, а також з коро-

зійними процесами деревини [1]. 

Істотна вологість деревини (понад 10 %) виявляється за результа-

тами обстежень у горищних приміщеннях з недостатньою вентильова-

ністю або в зоні активного протікання води. У перекриттях і навіть в 

опорних частинах балок, товщі стін, вологість деревини, в межах 10 %. 

Захист дерев’яних конструкцій від біологічної та хімічної корозії 

повинен здійснюватися з використанням конструкційних заходів та хі-

мічних продуктів (біоцидів). 

У разі біопошкодження деревини рекомендується ремонт або по-

силення конструктивного елемента. Враховуючи найбільшу пошкоджу-

ваність опорних частин дерев’яних балок та крокв був розроблений спо-

сіб посилення дерев’яної балки протезуванням його опорної ділянки [1]. 
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Рисунок 1 - Спосіб протезування дерев’яної балки: 

1 – страхувальна опора; 2 – підклинення; 3 – дерев’яна балка; 4 – гідроізоляційне про-
кладання; 5 – заставна деталь; 6 – анкери; 7 – саморізи; 8 – опалубка; 

9 – арматурний каркас; 10 – бетонна суміш; 11 – ніша; 12 – стіна; 13 – протез 
 

Посилення дерев’яної балки (рис. 1) включає: 

– встановлення тимчасової страхувальної опори з підклиненням 

під збереженою частиною посилюваної дерев’яної балки; 

– розбирання ділянки перекриття у зоні робіт з посилення, напри-

клад, підлог, накату з дощок тощо; 

– вирізання та видалення дефектної ділянки дерев’яної балки; 

– встановлення на торець частини дерев’яної балки гідроізоляцій-

ної прокладки, що зберігається; 

– закріплення на торці частини дерев’яної балки закладної деталі, 

що зберігається, виконаної у вигляді швелера і забезпеченої анкерами з 

одного боку і глухарями або саморізами з іншого боку, здатними сприй-

мати розтягувальні зусилля; 

– розміщення опалубки, в яку встановлюють арматурний каркас; 

– укладання бетонної суміші в об’єм опалубки та повне заповнення 

бетонною сумішшю ніші у стіні; 

– витримку після бетонування до набору бетоном протезу необхід-

ної міцності, відновлення цілісності розібраної ділянки перекриття; 

– демонтаж тимчасової страхувальної опори. 

Повне заповнення бетонної сумішшю ніші в стіні після твердіння 

бетону протеза призводить до зміни розрахункової схеми посиленої де-

рев’яної балки в порівнянні з початковою розрахунковою схемою у ви-

гляді балки, яка шарнірно спирається на опори. У разі повного запов-

нення бетонною сумішшю ніші після її твердіння опора балки на стіну 

з точки зору статичної роботи трансформується, перетворюю-чись на 

частково защемлену, внаслідок чого суттєво зменшуються про-гонові 

згинальні моменти, що виникали в балці до протезування [1]. 
Список використаної літератури: 
1. Якименко О. В. Технічна експлуатація будівель та споруд : навч. посібник / О. В. 

Якименко, К. О. Кіктьова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 247 с. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ СТІН ФУНДАМЕНТІВ 

 

Кальницька І. В. 

Науковий керівник – Якименко О. В., канд. екон. наук, доцент 

 

Руйнування вертикальної гідроізоляції й високий рівень ґрунтових 

вод призводять до насичення фундаментів водою, затоплення ґрунто-

вими водами приміщень й поступового їхнього руйнування. Посилення 

або влаштування нової зовнішньої гідроізоляції виконують у такій пос-

лідовності. 

Уздовж стін підвалу відривають траншею завглибшки 0,5 м вище 

підошви фундаменту. Після цього для улаштування ізоляції нижнього 

пояса стіни відривають траншею окремими ділянками завдовжки  

2...3 м з інтервалом 6...8 м. Чолову сторону стіни очищають і промива-

ють поверхню. Потім наносять цементно-піщаний розчин. 

Гідроізоляційний шар може бути влаштований в залежності від 

проектного рішення з рулонних матеріалів, асфальтових мастик, полі-

мерних композицій, цементно-піщаного розчину. Під час влаштування 

ізоляції з рулонних матеріалів, в тому числі полімерних плівок, вису-

шену тиньковану поверхню грунтують з подальшим наклюванням ру-

лонного матеріалу в кілька шарів. 

Для виключення доступу ґрунтових вод до поверхні використову-

ються водознижувальні пристрої, а після виконання робіт влаштову-

ється глиняний замок з жирної м’якої глини завтовшки не менше ніж 20 

см. Потім проводять зворотне засипання з пошаровим ущільненням. 

Відривання траншей з метою звільнення поверхні стіни від ґрунту здій-

снюється екскаватором з місткістю ковша 0,15...0,25 м3. Потім вручну 

здійснюється доопрацювання ґрунту до основи фундаменту. Поверхня 

стіни і фундаментів очищається, промивається і висушується. Якщо 

проектом передбачено рулонну гідроізоляцію, то поверхню стіни і фу-

ндаменту вирівнюють штукатурним цементно-піщаним розчином, пі-

сля тверднення якого виконується грунтування поверхні і наклювання 

2-, 3-шарового гідроізоляційного килима [1]. 

Під час влаштуванні гідроізоляції у вигляді торкрет-шару останній 

влаштовується після очищення і зволоження поверхні. До того ж 2…3 

шари торкрет-бетону наносяться зверху вниз із взаємним перекриттям 

шарів. За наявності в проекті захисту гідроізоляційного шару у вигляді 

цегляного мурування або мурування з бетонних блоків цей процес ви-

конується паралельно виконанню робіт із гідроізоляції. 
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Об’єкт розбивається на приблизно рівні захватки, на кожній з яких 

ведеться певний вид робіт. Після закінчення гідроізоляційних робіт 

здійснюються їх приймання та оцінка якості. Потім проводять зворотне 

засипання з пошаровим ущільненням, відновлення вимощення та асфа-

льтового покриття [1]. 

Список використаної літератури: 
1. Якименко О. В. Технічна експлуатація будівель та споруд : навч. посібник / О. В. 

Якименко, К. О. Кіктьова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 247 с. 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ВОДОСТІЙКОСТІ ГІПСОВИХ 

В’ЯЖУЧИХ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ 

 

Ільницький Р. В., Холодний В. С. 

Науковий керівник – Жигло А. А., канд. техн. наук, доцент 

 

Гіпсові в’яжучі речовини широко використовуються в будівництві, 

проте через певні недоліки галузь їх застосування обмежена приміщен-

нями із сухим і нормальним режимом. До основних недоліків гіпсового 

в’яжучого можна віднести: недостатню водостійкість; недостатні екс-

плуатаційні характеристики, слабку стійкість до стирання; недостатню 

міцність під дією навантаження, особливо у зволоженому стані. Тому 

підвищення водостійкості будівельного гіпсу залишається актуальним 

завданням. 

Низька водостійкість гіпсових виробів обумовлена досить високою 

розчинністю двоводневого гіпсу (2,04 г/л при 20 °С). Крім того, вода, 

проникаючи e міжкристалічні порожнини гіпсового каменю, адсорбу-

ється на твердих поверхнях, між якими виникає розклинювальний тиск, 

що розриває локальні контакти між кристалами. На сьогодні існує ба-

гато способів підвищення водостійкості гіпсу: зниження водогіпсового 

відношення, використання полімерних добавок, просочення та гідрофо-

бізація поверхонь гіпсового каменю, введення до складу в’яжучого ак-

тивних мінеральних добавок, що надають йому гідравлічних властиво-

стей, утворюючи в процесі гідратації нерозчинні сполуки, а також доба-

вок-мікронаповнювачів, що сприяють формуванню щільної структури 

гіпсового каменю. Тож введення мінеральних добавок є найбільш ефе-

ктивним та, одночасно, недорогим способом підвищення водостійкості 

будівельного гіпсу. 

Для забезпечення водостійкості та збільшення міцності гіпсових 

в’яжучих необхідно до їх складу вводити добавки, що сприяють виник-

ненню дисперсної фази з негативним рівноважним електроповерхневим 
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потенціалом. Для збільшення щільності гіпсового каменю можливе та-

кож застосування нанодисперсних наповнювачів, які, вбудовуючись у 

структуру, заповнюють міжкристалічні порожнини і сприяють ущіль-

ненню структури.  

 

 

СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ 

 

Лютенко М. М. 

Науковий керівник – Шаповал С. В., канд. техн. наук, доцент 

 

У наш час технологія виробництва цегли дійшла певного макси-

муму, тому якість цегли в основному підвищують за допомогою спеці-

альних домішок у склад керамічної шихти або наносять на поверхні спе-

ціальні захисні суміші. Основними чинниками, які впливають на довго-

вічність керамічного муру, є: 

– зволоження в процесі експлуатації; 

– поперемінне заморожування та розтавання;  

– сольова корозія.   

Особливо актуальним є використання відходів промисловості для 

попередження висолів і корозії цегли. У керамічну шихту вводиться по-

путний продукт литопонного виробництва, який містить компоненти 

BaCO3, BaS та BaSiO3, здатні переводити розчинні сульфати у нероз-

чинні форми. У глиномасі при нормальних умовах проходять наступні 

реакції: 

2𝐵𝑎𝑆 + 2𝐻2𝑂 = 𝐵𝑎(𝐻𝑆)2 + 𝐵𝑎(𝑂𝐻)2; 

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑆𝑂3 = 𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂. 

За випалу здійснювались реакції: 

𝐵𝑎𝐶𝑂3 = 𝐵𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2; 𝐵𝑎𝑂 + 𝑆𝑂3 = 𝐵𝑎𝑆𝑂4; 

 𝐵𝑎𝑆𝑖𝑂3 + 𝑆𝑂3 = 𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 𝑆𝑖𝑂2. 

Експерименти показали, що введення в шихту у вигляді шлікера 

відходів литопонного виробництва у кількостях 5% зменшує вміст роз-

чинних сульфатів на 80% та дозволяє отримати лицьову цеглу без со-

льового нальоту. 

При виготовленні лицьової цегли використовують домішки відхо-

дів нафтопереробної та металургічної промисловості для переводу роз-

чинних сульфатів у нерозчинні форми та для поліпшення кольору обпа-

леної цегли. 

Покращення експлуатаційних властивостей керамічної 

цегли також здійснюється поверхневим модифікуванням поверхні. 
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Склади вихідних композицій для захисних покриттів збільшують пока-

зники водостійкості та морозостійкості керамічної цегли відповідно на 

6,2–17,5 % і 55–64 %. Підтверджено можливість використання розроб-

лених складів захисних покриттів для підвищення довговічності будіве-

льних конструкцій з керамічної цегли, які експлуатуються в умовах ви-

сокої вологи та дії зовнішніх агресивних чинників. 

 

 

ПРИРОДНІ КАМЯ’НІ МАТЕРІАЛИ У БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ 

 

Хрипун А. С. 

Науковий керівник – Шаповал С. В., канд. техн. наук, доцент 

 

Природний камінь слугував основним будівельним матеріалом ще 

первісної людини. Усі стародавні будівлі: храми, палаци, фортеці, мо-

сти зводилися з природного каменю і вражають сучасну людину, як ди-

вовижні «Чудеса Світу». Кам’яні природні матеріали дуже міцні, довго-

вічні, вогнестійкі, виготовлені із місцевої сировини.  

Україна — країна із величезними природно-кам’яними ресурсами. 

На території України розвідано понад 300 родовищ облицювального ка-

меню із промисловими запасами близько 500 млн. км3. Нерудні корисні 

копалини є найпоширенішими в Україні як за кількістю їх видів, так і за 

кількістю відкритих та освоєних родовищ. Аналіз розташування родо-

вищ корисних копалин їх використання дозволяє намітити напрямки то-

чок економічного зростання регіонів України та країни в цілому. Різке 

скорочення видобутку пиляного каменю пов’язано з політичною ситуа-

цією на території, найбільш багатої на його поклади. Суттєва кількість 

родовищ пиляного каменю зосереджена на території АР Крим, яка була 

основним регіоном його видобутку в 2013 р., а також в Чернівецькій, 

Вінницькій та Одеській областях, де в 2014–2021 рр. продовжував здій-

снюватися видобуток. 

Найпопулярніше облицювальне каміння, яке видобувається на те-

риторії України — граніт та мармур. Українські граніти зарекоменду-

вали себе як високоякісний, перевірений роками природний оздоблюва-

льний матеріал. Вони дуже довговічні, міцні та морозостійкі. Українські 

граніти мають відмінні показники фізико-хімічних властивостей та зна-

чно випереджають штучні матеріали за міцністю та якістю. Також ціну-

ються своєю високою декоративністю: вони мають яскраву колірну 

гаму, добре виражений малюнок каменю. У будівництві граніт застосо-

вують для облицювання зовнішніх та внутрішніх стін будинків, підлог, 

сходів та камінів. 
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 Світло-сірі та сірі граніти можна зустріти у Житомирській, Запо-

різькій та Київській областях, наприклад родовища Покостівське, Богу-

славське; темно-сірі видобувають між такими містами як Козятин, Бер-

дичів та Старокостянтинів: родовища Кудашівське, Жежелівське; чер-

воні, сіро-рожеві та сіро-жовтогарячі: у Житомирській області — родо-

вища Омелянівське, Лезниківське, Дідковицьке; у Кіровоградській об-

ласті – родовища Капустинське, Воїнівське; у Миколаївській області – 

родовища Новоданилівське, Первомайське; у Донецькій області – родо-

вище Стильське.  

Лабрадорит є одним з різновидів граніту з великозернистою стру-

ктурою та включенням великої кількості кристалів лабрадору різних ко-

льорів. Його широко використовують у будівництві для облицювання 

стін, а також для створення підвіконь та стільниць. Видобувають у ро-

довищах Васьковецьке, Федорівське, Кам'яна Піч. 

Сієніт-магматична інтрузивна гірська порода з меншим, ніж у гра-

ніту, вмістом кварцу йде на внутрішнє та зовнішнє оздоблення стін, пі-

длоги, фасадів та цоколів, мощення сходів, доріжок та майданчиків, 

оздоблення архітектурних об'єктів. Родовища в Україні знаходяться у 

Волинській області. 

Родовища мармуру та мармуризованих вапняків знаходяться у Ка-

рпатській мармуроносній провінції та віднесено до Рахівського криста-

лічного масиву. Розробка карпатських мармурів велася ще з  

IV століття до н.е. X-XII ст. ці мармури застосовуються у будівництві 

храмів Київської Русі. Цей регіон найбільше славиться родовищами че-

рвоно-коричневих та рожевих брекчієподібних мармурів (Новосели-

цьке та Великокаменецьке), а також відоме родовище білих мармурів 

(Діловецьке). Сьогодні в будівництві мармур використовують в основ-

ному як оздоблювальний матеріал, а також для влаштування колон і 

сходів. 

Габро – це камінь натурального походження, що має переважно те-

мно-зелений або чорний колір. Належить до групи гірських порід, що 

зародилися в результаті повільного застигання магми в глибинах кори 

при високому рівні тиску шарів землі, що розташовані вище. Виходячи 

з умов формування природного каменю, результатом стала його щільна 

структура, що має високу межу міцності при силовому впливі. Має ви-

сокий рівень стійкості при впливі низьких температур та незначному 

поглинанні вологи. Розташований у родовищах Ясногорське, Церковне, 

Броніславське та Федорівське. Габродолерит використовується для ви-

робництва блочного дорожнього каменю, а також у будівництві як цо-

кольний камінь, частиною йде на бут і щебінь. У промисловості будіве-

льних матеріалів широко використовуються пісок та гравій. 
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Розглядаючи потенціал ресурсної бази корисних копалин необхі-

дно відзначити величезний потенціал України та її регіонів для розви-

тку і стійкого зростання в умовах децентралізації і появи нових можли-

востей реалізації інфраструктурних проектів і соціального розвитку те-

риторій з урахуванням забезпечення робочих місць. Величезною є міне-

рально-сировинна база для виробництва будівельних матеріалів в усіх 

регіонах України. Розвідані або використовуються родовища вапняку, 

граніту, піску, глини, крейди та ін. 

 

 

ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО У БУДІВНИЦТВІ 

 

Костенко Н.О.  

Науковий керівник – Шаповал С. В., канд. техн. наук, доцент 

 

Скло, як матеріал відомий людству давно, але у ролі будматеріалу 

воно почало застосовуватися відносно недавно. До впровадження нових 

технологій використовувалися тільки шибки, лише у середині 20 сто-

ліття почали зводитися скляні багатоповерхові споруди. 

Скло – це дуже крихкий матеріал за своєю природою. Завдяки про-

цесу загартування в його структурі відбуваються зміни внутрішньої на-

пруги, що викликає зростання міцності на вигин. Загартоване скло – це 

безпека. Його розбиття викликає розпад листа на дрібні шматочки з не-

гострими кромками. Ця властивість дозволяє використовувати загарто-

ване скло в особливо відповідальних місцях, місцях підвищеної небез-

пеки розбиття або сильної інсоляції (що викликає значне зростання те-

рмічної напруги). 

Товсте багатошарове загартоване скло застосовується у фасадному 

та структурному склінні, коли має витримувати підвищені наванта-

ження, при цьому часто полотна мають досить великі розміри. Окрім 

фасадів таке скло використовується у виготовленні сходів, підлог, кози-

рків, дахів тощо. 

Технологія зміцнення якості міцності скла методом загартову-

вання була розроблена ще в 1929 р. Якщо в Європі кожне третє скло, що 

використовується для скління фасадів, – термічно зміцнене, то в Україні 

– ні. 

Такі властивості скло набуває завдяки термічній обробці та спо-

собу охолодження, в результаті яких готовий виріб стає міцнішим у 5-7 

разів. Інші плюси загартованого скла в порівнянні зі звичайним листо-

вим: 

– збільшується міцність на вигин до 250 МПа; 
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– витримує температурні перепади до 300ºС; 

– міцність на удар зростає у 5–10 разів; 

– забарвлене у масі скло зберігає до 99% оптичних показників; 

– завдяки широкому температурному діапазону загартоване скло 

можна використовувати як всередині, так і зовні приміщення.  

На сьогоднішній день найпродуктивнішою та найпоширенішою 

визнана технологія загартовування, заснована на горизонтальній подачі 

скла у піч. 

Скло для загартування не повинно містити вад: пухирів і подряпин. 

Ці дефекти можуть призвести до утворення тріщин під час нагрівання.  

Найважливіший етап – розм’якшення скломаси до пластичного 

стану – здійснюється у закритих камерах нагріву. Час та величина на-

гріву (як і охолодження) залежать від хімічного складу, товщини та га-

баритів скла та технології його виготовлення.  

Після нагрівання скло просувається в обдувний відсік, де його 

швидко охолоджують з 620 ºС (мінімальна температура після печі) до 

22–30 ºС. Від швидкості охолодження листа залежить його міцність і 

ступінь загартування. Після обробки на поверхні скла утворюється сис-

тема напруг, а всередині – розтяг, що й забезпечує виробу високу міц-

ність та безпеку експлуатації. 

При хімічному загартуванню поверхня скла зміцнюється в резуль-

таті заміщення іонів на поверхні скла за допомогою різних солей. Скло 

попередньо нагрівають і опускають у соляну ванну на певний час для 

досягнення необхідної механічної міцності. Цим методом можна гарту-

вати і дуже тонкі скла. Даний метод технологічно складний, до того ж 

він є шкідливим виробництвом і тому не знайшов широкого застосу-

вання. 

Загартоване скло володіє найвищим коефіцієнтом пропускання 

світла серед варіантів скління, безпечного при експлуатації, і високим 

рівнем стійкості до вібраційних впливів. Крім загартованого скла існує 

поняття — термічно зміцнене скло. Воно застосовується в основному в 

будівництві, відрізняється від загартованого технологічним процесом 

виготовлення і своїми властивостями. Термічно зміцнене скло охоло-

джується меншим потоком повітря і повільніше, ніж загартоване, до 

того ж воно менш міцно. Таке скло часто застосовують у склінні фаса-

дів, так як при правильній конструкції закріплення воно не може випа-

сти з рами. 
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БІОМАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У БУДІВНИЦТВІ 

 

Кордан О. А., Королькова А. В.  

Науковий керівник – Шаповал С. В., канд. техн. наук, доцент 

 

Починаючи з античних часів і до цього дня бетон, мабуть, є одним 

із найкращих будівельних матеріалів, будь-коли створених люди-

ною для зведення будинків, мостів, доріг та інших споруд. Це пояснює 

його величезну популярність у всьому світі. Головним недоліком мате-

ріалу є його крихкість. Крім того, має місце такий процес, як біокорозія, 

що призводить до руйнування бетону, ініційованого заселенням та роз-

витком бактерій, грибів, актиноміцетів. Матеріали, які ми одержуємо за 

допомогою біотехнологій, мають високий інноваційний потенціал і до 

теперішнього часу вже потрібні в багатьох галузях промисловості, у 

тому числі й у будівельній. Біотехнології стали застосовувати у бага-

тьох технологічних процесах отримання будівельних матеріалів – попе-

редньої обробці сировини, виробництві клеїв, біо-ПАВ будівельного 

призначення тощо.  

Як відомо, безліч будівельних матеріалів (бетон, цегла, дерево 

тощо), потенційно є сприятливим місцем існування для бактерій та ін. 

мікроорганізмів, і це впливає як на міцність і декоративні властивості 

матеріалу, так і на термін експлуатації. На даний момент існують мік-

роорганізми, що перетворюють ґрунт на бетон. Відповідно до проведе-

них експериментів, бактерія, що додається у вологий ґрунт, Bacillus 

Рasteuri, сприяє склеюванню частинок, що містяться в ньому. Дані мік-

роорганізми здатні збільшувати вміст лугу у воді, і як наслідок – акти-

вне розчинення кальцію та карбонатів, солей вугільних кислот. При вза-

ємній реакції утворюються кристали вуглекислого кальцію: ця субстан-

ція є речовиною, яка поєднує крупиці натурального каменю та бетону, 

змушуючи їх склеюватися. Така суміш дасть можливість використову-

вати бетон набагато довше. 

Ще у природі є такий унікальний організм, як Корзинка Венери. Це 

морська губка яка має дуже незвичайний скелет, зроблений зі скла. Не-

зважаючи на те що скло дуже тонке та крихке, скелет такої губки може 

витримувати тисячі кілограм тиску води. Така будова скелета справді 

незвичайна, адже являє собою ґраткову циліндричну форму, яка схожа 

ну ту, що використовують інженери для будівництва опор мостів  та ка-

ркасів хмарочосів. Ще однією унікальною властивістю є те, що будова 

скла губки шарувата, що не тільки робить його міцним, але і дозволяє 
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краще проводити світло. Використовуючи особливості будови цього ор-

ганізму можна поліпшити міцність конструкцій, та використовувати 

скло, яке буде більше пропускати сонячного світла до приміщення.  

Тому ми впевнено можемо сказати, що людство розвивається, тех-

нології дозволяють спростити наше життя. Без жодних сумнівів це не 

оминуло і будівельну галузь, бо матеріали модернізуються, покращу-

ються, дозволяють експлуатувати їх довше, перевозити їх стає легше, бо 

деякі стають більш легкими. Це дозволяє нам будувати міцніші спо-

руди, з використанням мінімуму матеріалів, та дозволяє рідше ремонту-

вати їх. 

 

 

ПРИРОДОПОДІБНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Г.С. Ляшко 

Науковий керівник – Шаповал С. В., канд. техн. наук, доцент 

 

Принципово нові природоподібні технології, які не завдають 

шкоди навколишньому світу, а існують з ним у гармонії і дозволяють 

відновити порушений баланс між біосферою та техносферою. Саме при-

родоподібні технології, до яких галузей діяльності вони не належали, 

повинні слідувати певним принципам: 

1. Вони повинні порушувати екологію довкілля. 

2. Вони повинні використовувати безвідходні технології, що реку-

льтивуються. 

3. Вони не повинні використовувати генно-модифіковані продукти 

та компоненти харчування, в яких використовуються синтезовані біоло-

гічно активні компоненти. 

4. У своїй реалізації ці технології повинні використовувати прин-

ципи та закономірності, закладені природою та які довели свою ефекти-

вність. 

Природоподібні технології у будівництві, на сьогодні, наше улюб-

лене поле. Інноваційні можливості дозволяють скомпонувати ідеальні, 

з погляду природи,  будинки, будинкові господарства, храми, храмові 

комплекси, селища та міста майбутнього, нові столиці, в них людина 

буде відчувати себе «як на природі», у своєму рідному середовищі, у 

своїй «тарілці». 

Особливо треба відзначити, що «здоров’я» висотного будівництва, 

що сильно залежить від прийомів природоподібності, хмарочос, або ме-

режа найвищих хмарочосів, створити без застосування Стандартів При-
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родоподібності майже неможливо, це все одно, що побудувати «заміно-

вані» будинки, які можуть «вибухнути» у будь-який час, аж надто небе-

зпечні порушення природної пропорційності на великих кроках будів-

ництва, плюс до того, порушення стандартів природи, банально зруйну-

ють таку будівлю з часом. Природоподобні технології ні в якій мірі не 

заперечують сучасні технології, а навпаки, всебічно їх використовують, 

наприклад, у малоповерховому поселенні нано-, біо-, інфо-, когнітивні 

і соціогуманітарні технології можуть бути застосовані у: сучасних ма-

теріалах (нано); біоочистці (біо) стоків, наприклад, типу системи «біоп-

лато»; проектуванні, будівництві, експлуатації та управлінні поселен-

ням (інфо, BIM); управлінні людиною і соціумом, створенні консенсусу 

в суспільстві. Слід зазначити, в цілому природоподібні технології не 

ґрунтуються на використанні тільки 100 % природних матеріалів. На-

впаки, у цій галузі використовуються самі передові технологічні розро-

бки, спрямовані на мінімізацію енергетичних витрат і скорочення шкі-

дливих наслідків для природи. Основними критеріями вибору матеріа-

лів є фактичні рівні їх екологічної чистоти і екологічної безпеки; підви-

щені вимоги до якості виконуваних робіт; зростання запитів споживачів 

до екології житла і комфортності проживання в ньому. 

Зараз як ніколи важливо почати застосовувати у всіх сферах свого 

життя природоподібні технології. Незабаром світ зміниться назавжди, і 

природоподібні технології стануть основою нового світового світоуст-

рою, без якого ми не зможемо уявити своє життя. 

 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОЕКТУВАННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

 

Моісєєнко А.В. 

Науковий керівник – Морковська Н. Г., канд. техн. наук, доцент 

 

На фоні дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, зростання цін на 

енергоносії та підвищенням екологічних вимог до оточуючого середо-

вища все гостріше постає питання вирішення проблем енергозбере-

ження. Велику вагу в проблемі енергоефективності має галузь архітек-

тури і будівництва. Процес впровадження енергоефективних технологій 

в сучасну практику будівництва і архітектури України об’єктивно пот-

ребує охоплення нових сфер їх застосування: для будівель різних типо-

логічних груп; в умовах нового будівництва та при реконструкції. 

Житловий фонд України (який становить більше 1 млрд м2. або  

154 тис. будинків, із них 77,5 тис. – будинки вище п’яти поверхів, інші 
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– від двох до п’яти поверхів) є найбільшим споживачем енергоресурсів 

у країні, але показники енергоефективності не відповідають норматив-

ним.  

Близько 85% житлової забудови України – це багатоквартирні бу-

динки перших масових серій, (які споживають майже половину всього 

споживання газу в країні) тепловтрати яких становлять, за даними наці-

онального інституту стратегічних досліджень, до 50% теплової енергії. 

За висновками енергоаудиторів, в Україні для наближення до рівня ене-

ргоефективності ЄС необхідно провести масові заходи по комплекс-

ному підвищенню енергоефективності у багатоповерхових будинках. 

Енергоефективні заходи можуть заощадити до 50% енергії на опалення, 

особливо для будинків, побудованих до 1990-х рр. При підвищенні ене-

ргоефективності житлового фонду в історично сформованих містах Ук-

раїни важливим аспектом є дбайливе ставлення до культурної спад-

щини та збереження архітектурно-містобудівної, художньо-стилістич-

ної структури існуючої забудови. Для цього необхідно виявити та все-

бічно дослідити основні закономірності, методи, засоби та прийоми фо-

рмування енергоефективних житлових будинків, зокрема особливості їх 

архітектурної організації. Проаналізувати вплив основних прийомів за-

безпечення енергоефективності на формоутворення, планування, типо-

логію та взаєморозміщення житлових будинків в структурі історично 

сформованих міст. 

Актуальність теми визначається необхідністю забезпечення доста-

тнього рівня енергоефективності багатоквартирного житла відповідно 

до сучасних вимог шляхом використання архітектурно-планувальних 

засобів. 

Аналіз наукових робіт дослідників проблем енергоефективності 

житла виявив зростаючу роль архітектурних та містобудівних засобів у 

формуванні енергоефективного житла. Виявлено, що врахування архі-

тектурної організації будинку значним чином впливає на його енергоза-

ощадження. 

На даний час у світі розроблено нормативно-правові документи, 

екологічні вимоги, енергоефективні рішення огороджуючих конструк-

цій, матеріалів та інженерних систем, в тому числі і системи викорис-

тання відновлюваних джерел. До кожного проекту застосовують інди-

відуальний підхід, в якому поєднують традиційні прийоми проекту-

вання з новаторськими рекомендаціями. 

В країнах Західної Європи нормативні вимоги до енергоефектив-

ності будинків підвищуються з кожним роком, тому архітектори нама-

гаються вдосконалити архітектурно-планувальні рішення будинків, пі-
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двищуючи їх енергоефективність. Крім того, проводиться багато між-

народних та місцевих конкурсів по проектуванню енергоефективного 

житла.  

Досліджені  приклади енергоефективного житла показали, що фо-

рмування енергоефективного житла містить 3 групи заходів: містобуді-

вні, архітектурно-планувальні, конструктивні, інженерні.  

З 70-х по 90-ті рр. ХХ ст. велись роботи по зведенню та реконстру-

кції окремих житлових будинків і основна увага була приділена конст-

рукціям та інженерному оснащенню будинка. З 90-х рр. ХХ ст. проек-

танти почали застосовувати архітектурно-планувальні заходи форму-

вання житла, такі як формоутворення оболонки та типології житла з вра-

хуванням орієнтації, інсоляції, аерації, кількості, якості та раціонально-

сті спожитої енергії та ін. 

А з початку ХХІ ст. важливим аспектом стало врахування оточую-

чої забудови та формування енергоефективних комплексів та груп жит-

лових будинків на містобудівному рівні, при чому розрахунки почали 

проводити не тільки по кожному окремому будинку, а і по забудові в 

цілому. 

В даних проектах застосовується комплексний підхід до вирішення 

проблеми енергоефективності. В першу чергу проблема повинна вирі-

шується архітектурно- планувальними та містобудівними заходами до 

яких додаються конструктивні та інженерні заходи. 

 

СЛАНЕЦЬ - СУЧАСНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 

ПОКРІВЕЛЬ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА МЕТОДИ 

МОНТАЖУ 

 

Гончар К. І. 

Науковий керівник – Супрун О. Ю., канд. техн. наук, ст. викл.   

 

 Серед безлічі сучасних матеріалів, які застосовуються для облаш-

тування надійної та красивої покрівлі, особливе місце займає сланець. 

Цей матеріал дуже дорогий і вважається елітним. Сланцева покрівля є 

максимально довговічною і виглядає чудово. 

Що таке покрівельний сланець і як його видобувають 

Сланці є гірські породи метаморфічного типу. Іншими словами, це 

ущільнені з часом пухкі опади різного походження. Звідси наявність до-

сить великої кількості різновидів сланців. Горючі та вуглисті, вельдські 

та аспідні, кристалічні та глинисті. Сланець для покрівлі відноситься 

саме до глинистих різновидів, які відрізняються особливою структу-

рою. Паралельне розташування шарів мінералу дозволяє розколювати 
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його досить тонкі пластини досить великих розмірів. При цьому, у по-

перечному напрямку, кожна пластина має завидний запас міцності. 

Переваги сланцевої покрівлі: 

 Матеріал сланець міцний і стійкий до механічних впливів. Значна 

вага конструкції передбачає облаштування високоміцної кроквяної си-

стеми. 

Високий рівень стійкості до вологості та інших впливів довкілля. 

великий вибір кольорів натуральних пластин для сланцевої покрівлі. 

Довговічність конструкції та відсутність необхідності її ремонту  

Можливість облаштування складних конструкцій дахів із викори-

станням кривих ліній. 

Досить високий рівень гнучкості та пружності сланцевих пластин, 

що використовуються у покрівлі. Чудовий естетичний вигляд, незважа-

ючи на тривалий вплив довкілля.  

Методи монтажу 

На сьогоднішній день покрівельний сланець можна монтувати 

трьома основними способами. Усі вони склалися у різних країнах, і на-

зиваються відповідно країни походження: 

Англійський метод передбачає роботу з прямокутною плиткою, що 

укладається по горизонталі з напуском. 

Німецький метод – це робота з пластинами різної величини та фо-

рми. Кінцевий результат та естетика залежать від майстерності та худо-

жнього смаку майстра. 

Французький метод передбачає укладання плиток квадратної фо-

рми зі спеціально зрізаними кутами. 

Висновок: таким чином, використання пластин з глинистих слан-

ців дозволяє облаштовувати надійні та довговічні покрівельні констру-

кції, що відрізняються високим рівнем естетики та екології. Однак, слід 

відповідально підходити як до вибору конкретного матеріалу для обла-

штування покрівлі на тому чи іншому об’єкті, так і до підбору кваліфі-

кованих досвідчених кадрів, які здатні якісно виконати монтаж даної 

конструкції. 
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СЕКЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Абракітов В.Е. 

Секретар – студентка 3 курсу ф-ту ННІБЦІ Кіссельман Є. М. 

 

 

СТРЕС ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ 

БЕЗПЕКУ  

 

Горобинський Д. В.  

Науковий керівник – Ворожбіян М. І.,д-р техн. наук, професор. 

 

Ефективність будь-якої діяльності людини досягається як профе-

сійними знаннями, вміннями, навичками, так й особливістю стресодо-

лаючої поведінки у екстремальних і особливих умовах. Невміння спра-

влятися зі стресом, керувати своєю поведінкою у складних та напруже-

них ситуаціях знижує успішність та якість виконання своїх обов'язків, а 

також безпеку, що вимагає додаткових зусиль для підтримки оптималь-

ного психофізіологічного рівня. 

На мозок людини безперервно діють різноманітні за кількістю і 

якістю подразники з внутрішнього і навколишнього середовищ. Виник-

нення несподіваної та напруженої ситуації призводить до порушення рі-

вноваги між організмом і навколишнім середовищем. Наступає неспе-

цифічна реакція організму у відповідь на цю ситуацію – стрес.  

Як відомо, стрес – це реакція організму на будь-які зміни внутріш-

нього або зовнішнього середовища, яка стимулює захисні сили органі-

зму. Також, стрес – це стан психічної напруги, що виникає в процесі 

діяльності в найбільш складних і важких умовах, що викликають у лю-

дини емоційні реакції негативного типу. Організм намагається захисти-

тися від стресу, попередити його або придушити. Однак можливості ор-

ганізму не безмежні і при сильному стресовому впливі швидко висна-

жують, що може призвести до захворювання, нещасного випадку і на-

віть смерті людини.  

Екстремальні ситуації впливають на людину Під час стресу виді-

ляються гормони, змінюється режим роботи багатьох органів і систем 

(ритм серця, частота пульсу тощо).  

Стресова реакція має різноманітний прояв у різних людей: активна 

– зростає ефективність діяльності, пасивна – ефективність діяльності рі-

зко зменшується.  
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Під впливом стресу в організмі відбувається розпад білків, змен-

шується кількість вітамінів А, Е, С. Людина, що переживає стрес, ви-

глядає змарнілою, старшою за свій біологічний вік. В організмі відбува-

ється «окислювальний стрес». Саме тому лікарі радять вживати антио-

ксидантні полівітамінні комплекси [1].  

Стрес має такі ознаки:  

– фізіологічні (уповільнення розумових операцій, розсіювання 

уваги, ослаблення функції пам'яті, зменшення сенсорної чутливості, га-

льмування процесу ухвалення рішення тощо);  

– психологічні (дратівливість, втрата апетиту, депресія, знижений 

інтерес до міжособистісних відносин тощо);  

– особистісні (повне придушення волі, зниження самоконтролю, 

пасивність і стереотипність поводження, нездатність до творчих рі-

шень, підвищений страх, тривожність, невмотивоване занепокоєння 

тощо);  

– медичні (безсоння, гіпертонія або вегетосудинна дистонія, пору-

шення функцій шлунково-кишкового тракту, біль голови, м'язові болі) 

[2].  

У ході розвитку стресу спостерігають три стадії:  

1. Стадія тривоги (перша стадія, що виникає з появою подразника, 

що викликає стрес). 

2. Стадія опору (настає у випадку, якщо стрес-фактор, що викликав 

стрес, продовжує діяти). 

3. Стадія виснаження (якщо подразник продовжує діяти, то відбу-

вається зменшення можливостей протистояння стресові) [1]. 

Багатовіковий досвід людства показує, що психологічно підготов-

лені люди вміють швидко і без паніки впоратися в надзвичайних ситуа-

ціях зі страхом, хвилюванням, тривогою і протистояти небезпеці. Ті ж, 

хто не вміє управляти своєю психікою, найчастіше виявляються безпо-

радними перед бідою, яка насувається. Страх і паніка паралізують волю 

і свідомість людини, викликають безладну, неорганізовану поведінку, 

що є небезпечним для працівників, які виконують відповідальну роботу. 

Очевидно, що успішність подолання стресу залежить від наших ре-

сурсів – чим їх більше й чим вони різноманітніші, тим ліпше. подолання 

стресу й наших внутрішніх, особистих якостей 

Отже, аналізуючи вищевикладений матеріал, можна зробити ви-

сновок, що питання стресу в житті людини є дуже актуальним на сього-

днішній день, бо кожен з нас (хочемо ми того чи ні) піддається його 

впливу, а тому необхідно вживати заходи для зменшення ризиків вини-

кнення аварійних та надзвичайних ситуацій на виробництві при наявно-

сті стресу у працівників. 
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ПРОГРАМА ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТИ СЛУХУ ЯК ЗАСІБ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО ЗУМОВЛЕНОЇ 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ  

 

Михайлицька А.В. 

Науковий керівник - Данова К.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Професійна втрата слуху є однією з найпоширеніших проблем у 

сучасному професійному середовищі, яка впливає на працівників виро-

бництва, будівництва, транспорту, сільського господарства тощо. 

За нинішніх рівнів звукового тиску, що їх зазнають працівники ви-

робничих підприємств, кожен четвертий наражається на небезпеку мати 

постійну втрату слуху в результаті професійного впливу цих небезпек. 

Поступове прогресування нейросенсорної приглухуватості через виро-

бничий шум може бути менш суттєвим, ніж травма в результаті нещас-

ного випадку на робочому місці, але це значний і постійний недолік для 

постраждалого. Втрата слуху позбавляє людей сенсорного досвіду, який 

сприяє підвищенню якості їхнього життя. У деяких людей втрата слуху 

може завадити їм здійснювати подальшу трудову діяльність, тому важ-

ливим є питання запобігання випадків професійних захворювань, 

пов’язаних із впливом високих рівнів шуму. 

Завдяки комплексним і скоординованим зусиллям керівників, заці-

кавлених співробітників і фахівців з безпеки та охорони здоров’я за 

останні кілька десятиліть впровадження програм запобігання втрати 

слуху набуло широкого поширення та отримало позитивні результати. 

Хороша програма запобігання втраті слуху складається з принаймні 

семи ідентифікованих елементів: моніторинг небезпеки для слуху, ін-

женерний та адміністративний контроль, аудіометрична оцінка, індиві-

дуальні засоби захисту слуху, навчання та мотивація, ведення записів та 

оцінка програми. До цих семи елементів додано восьмий, який визнає 

необхідність процесу аудиту програми запобігання втраті слуху. Це не 

новий процес; його зазвичай суміщають з іншими елементами про-

грами. Враховуючи всі елементи програми, які є важливими для запобі-

гання втрати слуху, видається виправданим додавання елемента, який 

конкретно стосується процесу оцінки програми. 
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Виконавці програми – це ті, кому керівництво доручило забезпе-

чити роботу елементів програми запобігання втраті слуху, а до категорії 

працівників належать усі особи, які піддаються впливу небезпечного рі-

вня професійного шуму та інших отототравматичних агентів. 

Програма зазвичай виконується командою, склад і розмір якої, як 

правило, пов’язані з розміром підприємства та кількістю працівників, 

які зазнають небезпеки для слуху. До складу команди можуть входити 

будь-який або всі з наступного: лікар, медсестра, аудіолог, промисловий 

гігієніст, представник підприємства та/або профспілки, фахівець відділу 

охорони та безпеки праці, інженер-акустик, представник працівників.  

Найважливішими членами команди є працівники. Хоча працівники 

зазвичай не фінансують програму запобігання втраті слуху, не визнача-

ють її політику і не наглядають за її повсякденною роботою, вони є аб-

солютно ключовими для успіху програми. Коли співробітники знають, 

що вони є повноправними членами команди програми запобігання 

втраті слуху, і вони є ключем до її успіху, вони зазвичай наполегливо 

працюють, щоб переконатися, що всі аспекти програми, які вони конт-

ролюють, реалізовані. Коли співробітники відчувають, що їм нав’язу-

ють програму, особливо без їх особистої участі та участі, вони часто ре-

агують негативно і можуть працювати таким чином, щоб обійти про-

граму. 

Коли компанія має ефективну програму запобігання втрати слуху, 

виграють усі – роботодавці, працівники та спеціалісти з безпеки та охо-

рони здоров’я, які впроваджують програму. Це досягається за рахунок 

ефективності складових програм – оптимізуючих програмних елемен-

тів, які успішно запобігають втраті слуху практичним і економічно ефе-

ктивним способом. 

 

 

ОПИТУВАННЯ ТА АНКЕТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОЦІНЮВАННЯ 

СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

 

Чеверда С.О., Чередниченко С.О. 

Науковий керівник - Данова К.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Анкетування та опитування на підприємствах та в установах – це 

збір статистичних даних, де одиницею вибірки є установа. Таким чи-

ном, вони можуть надавати дані про теми, щодо яких установа або ро-

ботодавець володіє інформацією, наприклад заробітна плата, робочий 

час, працівники та вакансії. Анкетування закладів є вичерпним заходом, 
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який охоплює всі установи в країні, тоді як опитування підприємств зо-

середжується лише на репрезентативній вибірці закладів. Звичайно, пе-

реписи закладів коштують дорожче і зазвичай проводяться рідше, ніж 

опитування установ, але вони є більш репрезентативними. 

Переписи та опитування в установах можуть служити джерелами 

даних з безпеки та гігієни праці, хоча вони використовуються для отри-

мання таких даних набагато рідше, ніж адміністративні записи. 

Статистичні дані, отримані в результаті переписів населення та 

опитувань, мають тенденцію бути дуже точними, оскільки вони ґрунту-

ються на інформації, отриманій безпосередньо з розрахунків заробітної 

плати закладу. Крім того, установа зможе надати детальну інформацію 

про власні характеристики (розмір закладу, економічну діяльність, ви-

робництво тощо). Більше того, переписи та опитування закладів нада-

ють достовірні дані про всіх працівників, яких охоплено в межах їхньої 

сфери (а не тільки працівників, які потерпіли від нещасного випадку на 

виробництві), що означає, що вони мають потенціал надати достовірну 

статистику захворюваності, частоти та тяжкості нещасних випадків на 

виробництві. Іншими словами, переписи та опитування в установах мо-

жуть надати статистичні дані як для чисельника, так і для знаменника 

захворюваності, частоти та рівня тяжкості виробничого травматизму, 

що робить їх підрахунок послідовним та надійним. Обстеження установ 

є корисними для вивчення безпеки праці в особливо небезпечних видах 

економічної діяльності чи регіонах, оскільки ці види діяльності чи регі-

они можна аналізувати та визначити пріоритети з системи вибірки. 

Однак доступність інформації про безпеку та гігієну праці в ре-

зультаті анкетування населення та обстежень в установах залежить від 

дизайну анкети, а точніше від кількості та якості запитань з питань без-

пеки та гігієни праці. 

Крім того, дослідження підприємств, як правило, обмежені у сво-

єму охопленні: нерідко вони охоплюють лише підприємства певного ро-

зміру та/або певні види економічної діяльності. Крім того, дані обсте-

жень установ зазвичай стосуються лише працівників (які є працівни-

ками, які працюють у закладах), за винятком самозайнятих. 

Таким чином, дані обстежень установ можуть виключити велику 

частку зайнятого населення. Звідси випливає, що достовірність даних 

опитування підприємств для країни пов’язана з часткою неформальної 

зайнятості, часткою зайнятих у малому бізнесі та часткою самозайня-

тих. 

У багатьох країнах обсяг дослідження установ буде визначатися 

охопленням і повнотою реєстру підприємств, який використовується як 
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вибіркова база. В ідеалі система вибірки повинна охоплювати всі осно-

вні райони країни, всю економічну діяльність і всі розміри підприємств. 

Крім того, хоча інформація, взята безпосередньо з обліку заробіт-

ної плати, матиме максимальну точність, точність наданої інформації 

про нещасні випадки на виробництві, травми, захворювання та питання 

безпеки залежатиме від правдивості респондентів, від того, як вони 

сприймають опитування та від того, як вони ставляться до опитування. 

Так, у Японії, починаючи з 1952 року, Міністерство охорони здо-

ров’я, праці та соціального забезпечення щороку проводить опитування 

підприємств щодо нещасних випадків на виробництві з метою отри-

мання інформації про такі випадки. Вибірка цього дослідження охоплює 

близько 32 000 закладів приватного та державного секторів. 

У Сполучених Штатах також проводиться щорічне дослідження 

установ, яке використовується для оцінки рівня захворюваності та кіль-

кості нещасних випадків на виробництві, травм і захворювань. Це опи-

тування охоплює всю країну, приватний сектор, а також державні та мі-

сцеві органи влади. Воно містить детальні дані про кожен випадок не-

щасного випадку на виробництві, травми чи захворювання, про залуче-

них працівників та про втрачені робочі дні. 

На Філіппінах Інтегроване опитування з питань праці та зайнятості 

використовується для збору даних про безпеку та гігієну праці, а також 

про виробничі травми та захворювання. 

 

 

БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ ЯК ГОЛОВНИЙ АСПЕКТ 

ГІДНОЇ ПРАЦІ  

 

Чеверда С.О., Шульга А.Ю. 

Науковий керівник - Данова К.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Безпека та гігієна праці є основним аспектом гідної праці. Гідна 

праця – це безпечна праця. Усі працівники мають бути в безпеці на своїх 

робочих місцях, бути впевненими, що вони не піддаються невиправда-

ним ризикам та небезпеці. Фізичні умови та психічні вимоги робочого 

місця та робочого середовища загалом мають сильний вплив на самопо-

чуття та умови життєдіяльності працівників. Нещасні випадки та про-

фесійні захворювання є джерелом значних людських, соціальних та еко-

номічних втрат, які треба прагнути усунути, забезпечуючи безпечність 

усіх робочих місць. 
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Важливість безпеки та гігієни праці була визнана в Порядку ден-

ному зі сталого розвитку на період до 2030 року, універсальному за-

клику до дій щодо припинення бідності, захисту планети та сприяння 

сталому розвитку повсюдно, що міститься в 17 цілях, прийнятих усіма 

державами-членами ООН у 2015 році. 

Безпека та гігієна праці є настільки важливими для гідної праці та 

сталого розвитку, що в рамках цілі 8, яка зосереджується на гідній праці 

та економічному зростанні, ціль 8.8 стосується захисту трудових прав 

та сприяння створенню безпечного робочого середовищу для всіх пра-

цівників. , включаючи трудових мігрантів, зокрема жінок-мігрантів, та 

тих, хто має нестабільну роботу. Гігієна праці також присутня в Цілі 3 

сталого розвитку, яка присвячена забезпеченню здоров’я та благопо-

луччя кожного. 

Протягом останніх десятиліть було докладено значних зусиль для 

сприяння безпеці та здоров’ю на роботі в деяких частинах світу, вклю-

чаючи численні інформаційні кампанії та посилені перевірки на робо-

чих місцях. Зусилля також включали глобальні ініціативи, такі як Vision 

Zero Fund, підтримуваний G7, схвалений G20, фінансований Європей-

ською комісією, Францією, Німеччиною, Норвегією, Швецією, Сполу-

ченим Королівством та Сполученими Штатами, серед інших, та впрова-

джений в рамках флагманської програми МОП «Безпека+здоров’я для 

всіх». Vision Zero Fund об’єднує уряди, організації роботодавців і пра-

цівників, компанії та інші зацікавлені сторони в їх спільному прагненні 

до досягнення мети ліквідації важких і смертельних нещасних випадків 

на виробництві, травм і захворювань. Проте, на жаль, теж багато праці-

вників все ще піддаються невиправданим ризикам на своїх робочих мі-

сцях, нещасні випадки на виробництві все ще надто поширені, а надто 

багато факторів ризику, пов’язаних з роботою, залишаються без конт-

ролю, що призводить до виробничих травм і професійних захворювань, 

яким можна було б запобігти. 

У контексті пандемії COVID-19 безпека та гігієна праці набули ще 

більшого значення. Надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я на-

гадала міжнародній спільноті, чому безпека та гігієна праці мають бути 

повсюдно гарантовані.  

Враховуючи важливість безпеки та гігієни праці, надзвичайно ва-

жливо мати своєчасну та достовірну інформацію про стан безпеки та 

гігієни праці в усьому світі, і особливо про недоліки безпеки та здоров’я, 

що вимагають швидких дій з боку органів влади, політиків та соціаль-

них партнерів. 
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Статистичні дані про безпеку та гігієну праці, включаючи сме-

ртельні випадки на виробництві, травми та захворювання, мають важ-

ливе значення для оцінки ступеня запобігання або контролю професій-

них шкідливостей, а також захисту працівників від небезпек і ризиків, 

пов’язаних з роботою. Статистика з питань безпеки та гігієни праці та-

кож інформує про вжиття ефективних заходів та кампаній для запобі-

гання та зменшення ризиків, пов’язаних з робочою діяльністю. Проте 

створення надійної статистичної бази з питань безпеки та гігієни праці 

не позбавлене проблем. Чи не головною залишається відсутність досту-

пних даних про безпеку та гігієну праці в багатьох країнах світу, інші 

проблеми включають питання своєчасності, частоти, охоплення, порів-

нянності та надійності даних. 

 

 

ЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ В СУСПІЛЬСТВІ ТА 

ЕКОНОМІЦІ 

 

Чеверда С.О., Шульга А.Ю. 

Науковий керівник - Данова К.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Безпечне та здорове виробниче середовище, яке забезпечує без-

пеку та гігієну праці, є основою гідної праці та якості зайнятості. Без-

пека та гігієна праці є ключовим фактором, що сприяє благополуччю та 

умовам життя працівників (і їхніх сімей). Загальний рівень здоров’я та 

добробуту впливає на сукупний рівень для суспільства у цілому. Роль 

безпеки та гігієни праці на ринках праці є надзвичайно важливою. Це 

суттєво впливає на якість зайнятості та пов’язане з більш широкими со-

ціальними та економічними вимірами, такими як економічні показники, 

продуктивність, споживання та витрати. Таким чином, ступінь забезпе-

чення безпеки та гігієни праці впливає на результати ринку праці на ма-

кро- та мікроекономічному рівнях. 

Останні доступні глобальні оцінки свідчать про те, що понад 2,78 

мільйона працівників у всьому світі помирають щороку в результаті не-

щасних випадків на виробництві або професійних захворювань, і бли-

зько 374 мільйонів травм без смертельних наслідків трапляються на ви-

робництві щорічно. Людська ціна дефіциту безпеки та гігієни праці ве-

личезна і неприйнятна. За тими ж оцінками економічні наслідки незадо-

вільної безпеки та гігієни праці становлять майже 4 відсотки світового 

валового внутрішнього продукту щороку. 



 

 

96 

Дійсно, безпека та гігієна праці мають особливе значення для пра-

цівників, суспільства та економіки. Наслідки незадовільного рівня без-

пеки та гігієни праці можуть бути жахливими не лише для працівників 

та їхніх сімей, а й для суспільства в цілому, як для ринку праці, так і для 

економіки.  

Загальні витрати від нещасних випадків на виробництві та профе-

сійних захворювань часто значно перевищують припустимі та прийня-

тні рівні. Вони включають людські, соціальні та економічні витрати. 

Одних людських витрат достатньо, щоб виправдати прагнення до зага-

льної безпеки та гігієни праці, але вони супроводжуються ще економіч-

ними витратами, які несуть роботодавці, працівники та суспільство. Ви-

трати роботодавця включають прямі витрати, такі як витрати, пов’язані 

з компенсацією працівникам, які постраждали від травми або захворю-

вання, і непрямі витрати, такі як зниження виробництва або продуктив-

ності. 

Витрати на працівників також можуть бути різними, включаючи 

втрату доходу через травму або хворобу, вартість лікування і непрямі 

витрати, такі як погіршення економічних перспектив після нещасного 

випадку або професійного захворювання. Витрати для суспільства мо-

жуть проявлятися, наприклад, через витрати на державне або приватне 

медичне страхування. 

Інвестування в безпеку та гігієну праці зменшує всі ці витрати, а 

також покращує продуктивність, вмотивованість і моральний дух пра-

цівників. Визнаючи, що гідна праця – це безпечна праця, Міжнародна 

організація праці прагне підвищити обізнаність про людські, соціальні 

та економічні прибутки від інвестицій у безпеку та гігієну праці, поста-

вивши здоров’я та безпеку всіх працівників у міжнародний порядок ден-

ний, щоб стимулювати прийняття ефективних заходів на національному 

та підприємницькому рівнях. 

Безпека та гігієна праці веде до процвітання та розвитку в кількох 

сферах, у тому числі в соціальній та економічній, і навіть у довкіллі в 

тих випадках, коли заходи, вжиті заради працівників і громад, йдуть на 

користь і планеті. 

Однак для того, щоб мати достовірну картину стану безпеки та гі-

гієни праці та забезпечити реальний прогрес, необхідна своєчасна, то-

чна та порівнянна статистика, що дозволить сформувати стратегію дія-

льності у сфері реалізації заходів із формування безпечних та здорових 

умов праці. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ У ПРОГНОЗУВАННІ СТАНУ БЕЗПЕКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Чередниченко С.О., Шульга А.Ю. 

Науковий керівник - Данова К.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Враховуючи важливість безпеки та гігієни праці для добробуту 

працівників, умов життя, показників ринку праці та економічних ре-

зультатів, дуже важливо мати надійні та своєчасні дані для оцінки сту-

пеня професійних ризиків і небезпек. 

Статистика безпеки та гігієни праці надає інформацію про умови, 

в яких працюють працівники та роботодавці, включаючи особливості 

системи охорони здоров’я, системи соціального захисту та відповідної 

законодавчої бази. Вони дають змогу оцінити стан безпеки та здоров’я 

працівників та визначити сфери, що викликають особливе занепоко-

єння, вказуючи на необхідність досліджень, регулювання, покращень 

або цільових кампаній. Статистику безпеки та гігієни праці можна ви-

користовувати для планування профілактичних заходів, які можуть 

мати великий позитивний вплив. Статистичні дані також корисні для 

оцінки результатів заходів і політики, систем і програм, що впроваджу-

ються на міжнародному, національному та рівні підприємств, і можуть 

виявити прогрес або погіршення безпеки та гігієни праці. 

Надійні, відповідні, точні та своєчасні показники безпеки та гігієни 

праці є цінними інструментами для підтримки формулювання та реалі-

зації політики та прийняття рішень з цього питання. Вони також дуже 

корисні для соціальних партнерів (профспілок, роботодавців та/або ор-

ганізацій роботодавців), щоб знати про ситуацію та вирішувати, що і як 

потрібно змінити. Знаючи ризики, пов’язані з їхньою роботою та робо-

чими місцями, роботодавці, організації роботодавців, робітники та ор-

ганізації працівників можуть брати активну участь у забезпеченні влас-

ної безпеки. 

Статистичні дані про нещасні випадки на виробництві, травми та 

захворювання мають вирішальне значення для оцінки того, наскільки 

безпечним є робоче середовище. Вони інформують про можливість пра-

цівників наражатися на ризики на роботі та можуть виявити, які групи 

працівників є найбільш уразливими. Це може допомогти керівництву 

зосередити свої зусилля, щоб вжиті заходи були якомога ефективні-

шими, наприклад, шляхом розробки конкретних кампаній з безпеки або 

більш ефективно спрямованих на інспекційні відвідування. Крім того, 

статистика корисна для виявлення нових небезпек і ризиків. 
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Хоча головною метою індикаторів безпеки та гігієни праці є на-

дання інформації для профілактичних цілей, вони також можуть бути 

використані для низки інших цілей, наприклад, для оцінки наслідків не-

щасних випадків на виробництві (наприклад, щодо втрачених робочих 

днів, доходів), що, у свою чергу, може підвищити обізнаність про важ-

ливість безпеки та гігієни праці. 

Прийнявши Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 

року та 17 цілей сталого розвитку, що містяться в ньому, міжнародне 

співтовариство визнало важливість статистики та моніторингу для до-

сягнення цих цілей. З огляду на це, було розроблено Глобальну систему 

індикаторів, щоб відстежувати прогрес у досягненні кожної цілі та за-

вдання сталого розвитку.  

Обсяг статистики безпеки та гігієни праці потенційно може бути 

дуже широким і охоплювати широкий спектр тем, пов’язаних безпосе-

редньо з безпекою та гігієною праці, або в більш загальному контексті 

з точки зору соціального захисту, охорони здоров’я, ринку праці, еко-

номіки та права. 

У вужчому розумінні статистика безпеки та гігієни праці охоплює 

все, що стосується нещасних випадків на виробництві, травм і захворю-

вань (їх кількість, їх тип і характеристики, характеристики відповідних 

працівників, їх частота тощо), компенсації, пов’язані з професійними 

нещасними випадками та захворювання. 

Крім того, показники виробничого травматизму доповнюють пока-

зники інспекції праці, враховуючи, що інспекція праці є одним з основ-

них механізмів моніторингу безпеки праці. Статистика інспекції праці 

відіграє важливу роль у розробці національної політики, систем, про-

грам і стратегій інспекції праці, які, у свою чергу, сприяють покра-

щенню безпеки та гігієни праці. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Мірошниченко А. А.  

Науковий керівник – Білим П.А., канд. хім. наук, доцент 

 

Відомо, що перспективним напрямком інтенсифікації виробниц-

тва, підвищення якості й експлуатаційних характеристик традиційних 

будівельних виробів, є застосування установок низькотемпературної 
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(нерівновагової) плазми. Плазмові технології дозволяють здійснювати 

процеси, що не протікають у звичайних умовах і створювати полімерні 

композиційні матеріали з більш високими фізико-хімічними й фізико-

механічними властивостями [1].  

У той же час значно виросли вимоги до забезпечення пожежної 

безпеки будинків і споруджень. Тому розробка пожежобезпечних полі-

мерних будівельних матеріалів нового покоління, що володіють висо-

кими фізико – технічними показниками й модифікація багатотоннажних 

промислових ПБМ із метою ефективного зменшення їх горючості, ди-

моутворюючої здатності й токсичності продуктів розкладання й горіння 

є винятково важливою й актуальною проблемою.  

У роботі основна увага була сконцентрована на питанні підви-

щення експлуатаційних характеристик полімерних матеріалів для буді-

вництва які володіють задовільними пожежобезпечними властивос-

тями. При цьому вирішували наступні завдання: 

- виявлення впливу хімічної природи й змісту мінеральних напо-

внювачів на показники пожежної небезпеки полімерних матеріалів бу-

дівельного призначення; 

- використання плазмової обробки мінеральних наповнювачів 

для підвищення експлуатаційних показників пожежобезпечних поліме-

рних матеріалів будівельного призначення [2]. 

У якості обʼєкта дослідження у роботі використовували конструк-

ційні та оздоблювальні матеріали на основі епоксидних олігомерів. 

Горючість полімерних будівельних матеріалів на основі діанових 

епоксидних смол знижували за рахунок застосування промислових ма-

рок реакційноздатних та адитивних бромвмішуючих антипіренів. 

Було встановлено, що застосування мінеральних наповнювачів пі-

сля плазмової обробки підвищує на 20-25% міцність слабогорючих епо-

ксидних композитів. 

Працездатність монолітних епоксидних покриттів залежить не 

тільки від збереження фізико-механічних характеристик у процесі три-

валої експлуатації, але від їхньої проникності для агресивних середо-

вищ. Значення коефіцієнтів дифузії розроблених слабогорючих епокси-

дних покриттів показали, що через високий рівень затвердіння епокси-

дних смол монолітні покриття мають невеликий коефіцієнт дифузії 

(3,6…5,2ˑ10-11) см2/с). При цьому товщина розроблених монолітних епо-

ксидних покриттів при експлуатації протягом 10 років повинна бути не 

менше 1 мм.  

Слід зазначити, що стійкість до стирання монолітних епоксидних 

покриттів, що містять 40%-ний розчин Редант- 1 (N,N-диметил-2,4,6-

триброманіліну) після обробки дезактивуючим розчином зростає більш 
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ніж в 10 разів (стиранність на приладі Шопера зменшується з 730 до 70 

мг). Тривалість експлуатації розроблених монолітних епоксидних пок-

риттів визначається їх товщиною, видом та концентрацією агресивного 

середовища. При постійному впливі агресивних середовищ термін слу-

жби монолітних покриттів завтовшки 3 мм становить: для 25% H2SO4, 

50% NaOH и 10% HCl – более 20 років; 10% HNO3, CH3COOH и 30% 

HCl – 18 років; 30% CH3COOH і 15% HNO3 – 15 років, а для води – 14 

років. 

Таким чином, застосування броморганічних антипіренів у вигляді 

40-50% розчину в N,N-діаметил-2,4,6-триброманіліну, Mg(OH)2 або 

Al(OH)3 як наповнювачів дозволяє отримувати слабогорючі (Г1) з помі-

рною димоутворюючою здатністю (Д2), що не поширюють полум'я по 

поверхні (РП1) епоксидних ПКМ з високими технологічними та експлу-

атаційними властивостями.  

В результаті проведених експериментальних досліджень розроб-

лено пожежобезпечні полімерні будівельні матеріали на основі епокси-

дних олігомерів, що володіють високими експлуатаційними характери-

стиками. Вони можуть бути використані для виробництва тонколисто-

вих склопластиків та захисних монолітних покриттів, теплих покриттів 

підлоги та захисно-покривних матеріалів для теплової ізоляції, а також 

для ремонту залізобетонних конструкцій . 
Список використаної літератури: 

1. Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении : Учеб. пособие / А. 
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2. Технологии и техника наноуровня : учеб.-метод. пособие / А. И. Грабченко, Л. 

И. Пупань ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА БЕЗПЕКУ 

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЦІ 

 

Володіна К. О.  

Науковий керівник – Івашенко М. Ю., канд. техн. наук, доцент 

 

Залізничний транспорт належить до галузей народного господарс-

тва України, де завдання підвищення безпеки праці є однією з пріори-

тетних. Безпека праці є невід'ємною умовою забезпечення безпеки ви-

робничої діяльності на усіх підприємствах залізничного транспорту. 

Безпека праці є невід'ємною умовою забезпечення безпеки вироб-

ничої діяльності на залізничному транспорті нашої країни. Залізничний 

транспорт є небезпечною зоною через загрозу наїзду рухомого складу 
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на людей. Знаходитися на коліях можуть тільки працівники залізнич-

ного транспорту під час виконання службових обов’язків при суворому 

дотриманні правил безпеки. При цьому необхідно виявляти постійну 

пильність, обережність і обачність. Потрібно уважно стежити за рухом 

поїздів, локомотивів, маневрових складів, а також за навколишнім ото-

ченням і вживати рішучих заходів до усунення виникаючої загрози для 

життя людей або безпеки руху поїздів. Особливо пильним необхідно 

бути в темний період доби, при несприятливій погоді, виході на колії із 

будівлі, із-за вагонів або інших об’єктів. 

За статистикою виробничого травматизму однією з головних при-

чин аварійності є недостатній рівень трудової і технологічної дисцип-

ліни, недбалість, низький рівень професійної освіти, некомпетентність 

та безвідповідальність деяких працівників, пов'язаних із рухом поїздів. 

Нерідко процес перевезення здійснюється всупереч вимогам безпеки 

руху. 

Основними причинами виникнення виробничого травматизму із 

смертельним наслідком на залізниці за останні 10 років є організаційні, 

психофізіологічні та технічні. Найбільша частка припадає на організа-

ційні причини, а саме: порушення трудової та виробничої дисципліни 

(понад 67%); порушення правил безпеки руху (~20 %); порушення тех-

нологічного процесу (~3 %); порушення вимог безпеки під час експлу-

атації обладнання (~1%); відсутність або неякісне проведення медич-

ного обстеження (~1%); інші організаційні причини (~8%). 

Аналіз основних причин подій показує, що значна їхня частка 

(50 - 75 %) пов'язана саме з людським фактором. Так, основними при-

чинами загального рівня виробничого травматизму є: незадовільна ор-

ганізація та контроль за виконанням робіт; порушення трудової та ви-

робничої дисципліни; порушення технологічного процесу; порушення 

правил дорожнього руху. 

Аналіз подій, пов'язаних як з виробничим травматизмом, так і з по-

рушеннями безпеки руху, вказує, що основною причиною є помилкові 

дії людини. У системі «людина – техніка – виробниче середовище» лю-

дина є «слабкою ланкою», визначаючи надійність та безпеку функціо-

нування системи загалом. 

При оцінці впливу людського фактора на виникнення нещасного 

випадку або травми на виробництві та визначення частки відповідаль-

ності причетних працівників до цієї події, необхідно проведення об'єк-

тивного аналізу порушень вимог охорони праці, причин небезпечних 

дій працівників, що призвели до нещасного випадку та визначення час-

тки відповідальності працівників, причетних до цієї події. 
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Незважаючи на значний розвиток автоматизованих систем управ-

ління, повністю виключити участь людини у виробничих процесах не-

можливо. Зі збільшенням складності «людино-машинних» систем 

ускладнюється діяльність «людини-оператора». При цьому з одного 

боку зростає ймовірність помилок у діяльності людини, з другого – ціна 

таких помилкових дій. Таким чином, роль людського фактора у забез-

печенні безпеки роботи «людино-машинних» систем не зменшується, а, 

навпаки, зростає. А отже, і зростає економічна та соціальна значимість 

результатів його праці та наслідків, що підтверджує наведена вище ста-

тистика. 

За порушення вимог нормативних документів, а особливо у випа-

дках, що призвели до аварій з великою матеріальною шкодою та люд-

ськими жертвами, законодавством передбачено відповідні покарання, 

аж до кримінальної відповідальності. Проте, як свідчить статистика, на-

ведені заходи щодо безпеки залишаються малоефективними. 

Тому важливим завданням в оцінці ролі людського фактора є гли-

бокий аналіз причин їх помилкових дій для ефективного управління 

людськими ресурсами та вдосконалення технологічних процесів на усіх 

підприємствах залізничного транспорту з метою зменшення впливу 

людського фактору, що, зрештою, дозволить знизити ризики економіч-

ної шкоди, суттєво вплинувши як на частоту травмування працівників, 

так і на безпеку перевізного процесу загалом. 

 

 

ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА БЕЗПЕКУ 

ПРАЦІ 

 

Школьник А. В.  

Науковий керівник – Іващенко М. Ю., канд. техн. наук, доцент 

 

Роль людського фактору у безпеці праці дуже велика, особливо ва-

жливі психофізіологічні особливості учасників трудового процесу. Пси-

хофізіологічні основи безпеки базуються на психології та фізіології лю-

дини. Психофізіологія безпеки праці полягає в таких науках, як фізіоло-

гія праці, інженерна психологія, ергономіка тощо. 

Психологія безпеки розглядає застосування психологічних знань 

для забезпечення безпеки праці людини та становить важливу ланку у 

структурі заходів щодо забезпечення безпечної діяльності людини. Про-

блеми безпеки та травматизму на сучасних виробництвах неможливо 

вирішити лише інженерними методами. Практика свідчить, що в основі 

аварійності та травматизму (від 60 до 90% випадків залежно від виду 
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трудової діяльності) часто лежать не інженерно-конструкторські поми-

лки, а організаційно-психологічні причини: низький рівень професійної 

підготовки з питань безпеки, недостатнє виховання, недотримання ви-

мог безпеки, допуск до небезпечних видів робіт непідготовлених осіб, 

стомлюваність людей, емоційне перенавантаження, незадовільний пси-

хічний стан людини тощо. 

Основними психічними властивостями, які впливають на безпеку 

людини під час трудової діяльності, є характер та темперамент. Харак-

тер людини відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки людини і є 

сукупністю індивідуально-психологічних властивостей, що проявля-

ються в типових для конкретної особистості діях за певних обставин та 

її ставлення до цих обставин. Сукупність психологічних властивостей 

утворює структуру темпераменту. Психологи класифікують багато 

структур характерів. Характер повинен враховуватись при професій-

ному відборі. Структура характеру визначається психологами у вигляді 

спеціальних психологічних тестів. Із поняттям характеру нерозривно 

пов'язане поняття темпераменту. 

Темперамент – це характеристика динамічних психологічних осо-

бливостей – інтенсивності, швидкості, темпу, ритму психічних процесів 

та станів. За темпераментом люди поділяються на холериків, меланхо-

ліків, флегматиків та сангвініків. Темперамент має певне значення для 

безпеки праці. Наприклад, за несприятливих обставин меланхолік час-

тіше стає жертвою, ніж холерик або сангвінік. 

Виходячи із завдання психології праці та проблем психології без-

пеки праці доцільно виділяти виробничі психічні стани та особливі пси-

хічні стани, що мають важливе значення в організації профілактики ви-

робничого травматизму та попередження аварійності. 

Психологічний стан людини істотно впливає на безпеку, продук-

тивність і якість праці. Найбільш важливим з погляду психофізіологіч-

них можливостей людини, що впливають на безпеку, є вид трудової ді-

яльності, її тяжкість та напруженість, а також умови, в яких здійсню-

ється трудова діяльність. 

У діях людини психологи виділяють три функціональні частини: 

мотиваційну, орієнтовну та виконавчу. Порушення у будь-якій із цих 

частин тягне у себе порушення дії загалом. 

Основними психофізіологічними причинами травматизму є: пору-

шення мотиваційної частини дій (проявляється у небажанні виконувати 

певні дії (операції)); порушення орієнтовної частини дій (проявляється 

у незнанні правил експлуатації технічних систем та норм з безпеки 

праці та засобів їх виконання); порушення виконавчої частини (прояв-

ляється у невиконанні правил (інструкцій, розпоряджень, норм тощо) 
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внаслідок невідповідності психічних та фізичних можливостей людини 

вимогам роботи). 

Одна з основних ланок у профілактиці виробничого травматизму 

– навчання та закріплення навичок та умінь. На ознайомлювальному 

етапі відбувається осмислення процесів; на підготовчому – свідоме, але 

невміле виконання; на синтетичному - автоматизація дій і на ситуатив-

ному - пластичне пристосування до умов, що змінюються. 

Найбільше нещасних випадків відзначається на підготовчому 

етапі. На синтетичному етапі відбувається вторинний стрибок числа не-

щасних випадків через надмірну адаптацію. На ситуативному етапі пси-

хології безпеки праці цікавить інтерференція навичок, тобто. негативне 

їх перенесення (при заміні пульта керування машиною, зміна правил до-

рожнього руху). 

Таким чином, розглянувши фактори, що впливають на безпеку 

життєдіяльності людини, можна зробити висновок, що психофізіологі-

чні аспекти безпечної діяльності залежать від безлічі психофізіологіч-

них процесів як самого організму, так і зовнішнього впливу навколиш-

нього середовища на людину, а також знання цих аспектів допоможе 

успішно вирішувати питання щодо попередження травматизму. 

 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ДЕЗАГРЕГАЦІЇ ДАНИХ ЩОДО ВИРОБНИЧОГО 

ТРАВМАТИЗМУ У ОЦІНЮВАННІ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

 

Бєженко А.О., Задорожня Ю.В. 

Науковий керівник - Малишева В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Дані з безпеки та гігієни праці є важливими для планування профі-

лактичних стратегій, оскільки вони сигналізують про питання, що ви-

кликають особливе занепокоєння. З метою розробки більш цілеспрямо-

ваних стратегій профілактики та відповідної політики, рекомендується 

розробляти та аналізувати показники безпеки та гігієни праці, дезагре-

говані за різними пунктами, що представляють інтерес. Дезагрегація ви-

являє групи працівників, видів економічної діяльності або професій з 

найвищим ризиком нещасних випадків, травм і захворювань на вироб-

ництві. В такому випадку вони можуть бути більш ефективними для ін-

спекційних відвідувань і розробки правил і процедур, а також для кам-

паній з безпеки. 

Володіючи інформацією про характеристики працівників, які пос-

траждали від нещасних випадків на виробництві, можна виявити, які 
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групи працівників особливо зазнають надмірного ризику на виробниц-

тві. Наприклад, статистичні дані про працівників, які постраждали від 

виробничого травматизму, за статтю, віком, статусом у зайнятості та ти-

пом контракту можуть бути важливими для захисту найбільш схильних 

працівників від дефіциту безпеки та здоров’я. 

Так, блог ILOSTAT, заснований на статистиці виробничого трав-

матизму ILOSTAT, показав, що майже у всіх країнах, де є дані, кількість 

виробничих травм на 100 000 працівників була вищою для чоловіків, 

ніж для жінок, як зі смертельними, так і без смертельних травм. Одним 

з можливих пояснень цього вимірювання ризику може бути концентра-

ція чи надмірне представництво чоловіків-робітників у найбільш небе-

зпечних секторах. Це вказує на необхідність відповідного регулювання 

та цілеспрямованих заходів для мінімізації ризику та забезпечення мак-

симально безпечного робочого середовища для всіх працівників, врахо-

вуючи особливості кожного сектора діяльності. Дійсно, дивлячись на 

розподіл виробничого травматизму за секторами діяльності, стає зрозу-

мілим, що деякі галузі є набагато небезпечнішими для працівників, ніж 

інші, принаймні з точки зору ризику потрапити в нещасний випадок на 

виробництві. Загалом, сектори, які, здається, зосереджують більше сме-

ртельних нещасних випадків на виробництві, це виробництво, будівни-

цтво, транспортування та зберігання. Фактично, у більш ніж двох тре-

тинах країн, де є дані, кожен із цих секторів входить у трійку найбіль-

ших секторів за часткою виробничого травматизму зі смертельним нас-

лідком. У меншій (хоча все ще заслуговує уваги) нещасні випадки на 

виробництві також часто виникають внаслідок сільськогосподарської 

діяльності. Трохи менше, ніж у чверті всіх країн, які мають дані, сіль-

ське господарство входить у трійку найбільших секторів за часткою ви-

робничого травматизму зі смертельним наслідком. 

Однак іншим можливим поясненням цього вимірювання нещасних 

випадків на виробництві є традиційна та притаманна упередженість у 

процедурах звітності, моніторингу та збору даних з питань безпеки та 

гігієни праці, а також у дослідженнях безпеки та гігієни праці. Оскільки 

професійні дослідження традиційно зосереджуються на галузях, де пе-

реважають чоловіки, ризики, небезпеки та нещасні випадки в цих галу-

зях краще відомі та краще вирішені. Крім того, хоча статистичні дані 

щодо виробничого травматизму відображають більшу ймовірність не-

щасних випадків на виробництві для чоловіків, дезагрегованість даних 

про професійні захворювання та фактори ризику погіршується. Це є 

причиною для занепокоєння, оскільки зосередженість досліджень без-
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пеки та гігієни праці на галузях, де переважають чоловіки, також перед-

бачає відсутність у знаннях факторів ризику, які особливо впливають на 

жінок, або впливають на жінок по-різному.  

Існує багато проблем, пов’язаних зі складанням статистики без-

пеки та гігієни праці для працівників різних верств населення, особливо 

коли вони не охоплені відповідними схемами компенсації, коли вони 

надмірно представлені в неформальній зайнятості або коли вони не охо-

плені інспекцією праці. Проте зведення таких даних необхідне для за-

безпечення безпеки та гігієни праці всіх працівників. Таким чином, не-

обхідні значні зусилля для сприяння підготовці статистики безпеки та 

гігієни праці. 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ – ВАЖЛИВИЙ 

ОБОВ’ЯЗОК КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кінаш А.В., Задорожня Ю.В. 

Науковий керівник - Малишева В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою вироб-

ничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та 

об’єктів. 

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових 

осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних 

за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, те-

хнологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й екс-

плуатацію засобів протипожежного захисту. 

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та 

експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у поса-

дових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ. 

Технологічне обладнання при нормальних режимах роботи по-

винно бути пожежобезпечним, а на випадок небезпечних несправностей 

та аварій необхідно передбачати захисні заходи, що обмежують масш-

таб та наслідки пожежі. 

Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироб-

люваних (отримуваних) речовин та матеріалів повинні бути вивчені з 

обслуговувальним персоналом. Персонал зобов’язаний дотримуватися 

під час роботи з пожежовибухонебезпечними речовинами та матеріа-

лами вимог маркування і попереджувальних написів, які нанесені на 

упаковках або наведені у вказівках щодо їх застосування. 
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У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщен-

нях та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання, 

необхідно вивішувати знаки, які забороняють користування відкритим 

вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності 

займистих та вибухових речовин. 

Виробництво, де перебувають в обігу вибухопожежонебезпечні ре-

човини і матеріали, повинно бути оснащене автоматичними засобами 

контролю параметрів, значення яких визначають вибухопожежонебез-

печність процесу, сигналізацією граничних значень і системами блоку-

вань, які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій. 

Не допускається виконувати виробничі операції на обладнанні, 

установках, верстатах з несправностями, які можуть спричинити за-

ймання та пожежу, а також коли відключені контрольно-вимірювальні 

прилади, за якими визначаються технологічні параметри. 

Конструкції витяжних пристроїв, апаратів, трубопроводів повинні 

запобігати накопиченню пожежонебезпечних відкладень та забезпечу-

вати можливість їх очищення пожежобезпечними способами. Роботи з 

очищення мають проводитися систематично згідно з технологічними 

регламентами та фіксуватися у відповідному журналі. 

Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утво-

рюються речовини, що виділяють вибухопожежонебезпечні пари, гази 

та пил, повинні бути герметичними. 

У виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються, 

виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворю-

вати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, повинні встановлюва-

тися автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного 

середовища. 

За відсутності газоаналізаторів, які випускаються серійно, необхі-

дно здійснювати періодичний лабораторний аналіз повітряного середо-

вища. 

У приміщеннях, де застосовуються легкозаймисті та горючі рі-

дини, горючі гази, має передбачатися централізоване подавання їх до 

робочих місць. Доставка цих рідин у кількості, передбаченій технологі-

чним процесом, дозволяється в негорючій спеціальній тарі. Тара по-

винна бути виготовлена з неіскроутворювальних матеріалів і щільно за-

криватися. 

У приміщеннях, де є виділення горючого пилу та стружки, підлога, 

стеля, стіни, конструкції та устаткування повинні систематично приби-

ратися. Періодичність прибирання встановлюється в об’єктовій інстру-

кції. 
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Для миття і знежирювання устаткування, виробів, кріпильних та 

інших деталей повинні застосовуватися негорючі мийні засоби, а також 

ультразвукові та інші безпечні в пожежному відношенні установки чи 

способи. 

 

 

РИЗИКОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Кінаш А.В., Задорожня Ю.В. 

Науковий керівник - Малишева В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Ризик-орієнтоване мислення дає змогу організації визначати чин-

ники, які можуть спричиняти відхилення її процесів та її системи управ-

ління якістю від запланованих результатів, щоб установлювати запобі-

жні заходи контролю для унайменшення негативних впливів і якнайбі-

льшого використання можливостей, у міру їх виникнення, в тому числі 

у сфері, що стосується без пекових питань діяльності організації. 

При плануванні системи управління якістю підприємства важливо 

враховувати середовище організації, потреби та очікування зацікавле-

них сторін. Повинні бути ідентифіковані ключові фактори, які необхі-

дно враховувати під час планування системи. Планування на цьому 

етапі перебуває в стратегічному рівні, і розгляд цих чинників вищим ке-

рівництвом організації має призвести до розробки політики у сфері яко-

сті. 

Мета планування – передбачити потенційні сценарії та наслідки та 

планування запобіжних дій у розгляді небажаних впливів до того, як 

вони відбудуться, в тому числі у сфері, що стосується аналізу потенцій-

них небезпек на робочих місцях працівників організації та оцінювання 

ризиків виникнення несприятливих наслідків, наприклад, нещасного 

випадку. Аналогічно визначаються сприятливі умови чи обставини, які 

можуть запропонувати потенційну перевагу чи корисний результат. 

Планування також включає визначення способу включення дій, які 

вважаються необхідними або корисними для системи управління, в 

тому числі охороною праці, або за допомогою постановки цілей, управ-

ління діяльністю або іншими конкретними розділами системи менедж-

менту, наприклад, надання ресурсів, компетентність. 

Обсяг та рівень оцінки ризику залежатиме від характеру та виду 

виробничої діяльності підприємства. Організація сама визначає найкра-

щий собі спосіб оцінки ризиків і можливостей залежно від характеру та 
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складності виробничих процесів та її діяльності, розміру, доступних ре-

сурсів тощо. Наприклад, організація може застосовувати: 

- аналіз факторів, які можуть вплинути на успішне завершення 

будь-якої роботи чи проекту; 

- формалізовані методи управління ризиками; 

- процедури запобіжних дій. 

Варіанти роботи з ризиком можуть включати: 

- уникнення ризику шляхом впровадження коригуючих заходів із 

підвищення рівня безпеки; 

- усунення джерела ризику, зниження ймовірності реалізації неба-

жаної ситуації чи зменшення масштабів наслідків; 

- розподіл ризику або утримання ризику усвідомленим рішенням. 

Там де є ризик, який може вплинути на безпеку працівників під час 

здійснення ними трудової діяльності, дія повинна бути достатньою для 

усунення ризику, тобто видалення, вилучення або зниження ймовірно-

сті або наслідків, і навіть пріоритет повинен бути відданий тим ризикам, 

які впливають на можливість зменшити ризик реалізації небажаної ви-

робничої ситуації. 

Оцінка ризику може бути суб'єктивною, тому рекомендується уз-

годжувати остаточні рішення щодо ризику за участю щонайменше 

трьох осіб із різних сфер організації, фахівців служби охорони праці, 

головного інженера, керівників структурних підрозділів, виробнича ді-

яльність в яких є предметом аналізу. 

Основними перевагами застосування підходу, що ґрунтується на 

ризику, є: 

- уникнення непотрібних дій, що є витратними з погляду залучення 

ресурсів організації; 

- зосередження ресурсів на критичних проблемах і можливостях; 

- підвищення рівнів виробничої безпеки та відповідності нормати-

вним вимогам. 

 

 

РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ У 

ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Коваленко Є.Е., Гиренко В.О. 

Науковий керівник - Малишева В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Проблеми безпеки та гігієни праці спочатку сприймалися як пере-

важно технічні, які вимагали відповідного підходу до їх вирішення. Пі-
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зніше організаційні проблеми були визнані важливими, а нещодавно ва-

жливими стали проблеми людського фактора, поведінкової та організа-

ційної культури у формуванні виробничої безпеки. 

Зростання обізнаності про проблеми та рішення у сфері безпеки 

віддзеркалювалося в розвитку практики управління. Спочатку управ-

ління охороною праці зосереджувалося на перевірках технічного стану 

виробничого фонду підприємства, а згодом включало організаційні пи-

тання, людські фактори та поведінкові проблеми. Сьогодні загальнови-

знано, що всі ці чинники є важливими, і управління охороною праці по-

требує комплексного підходу. 

Стандарт ISO 45001 «Системи управління гігієною та безпекою 

праці – Вимоги» з керівництвом щодо його використання визначає сис-

тему управління як набір взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів 

організації для встановлення політики та процесів для досягнення цих 

цілей. Система менеджменту охорони праці – це система управління або 

частина системи управління, що використовується для досягнення по-

ложень політики з охорони праці, щоб запобігти травматизму на вироб-

ництві та випадкам професійних захворювань працівників, а також реа-

лізувати їх право на безпечні та здорові умови праці. 

Система управління охороною праці поєднує безпеку та гігієну 

праці з управлінням і «системним мисленням». У «системному мис-

ленні» організації або підрозділи розглядаються як «системи», які міс-

тять цілий ряд «елементів» (наприклад, оцінка ризику та компетенція з 

охорони праці). «Ціле (система) – це більше, ніж сума її частин (елеме-

нтів)», і взаємодія між елементами так само важлива, як і самі елементи. 

До основних характеристик будь-якої системи управління охоро-

ною праці відносяться: 

- всі компоненти безпеки та гігієни праці, які мають відношення до 

працівників підприємства та виробничого процесу. 

- функції: підвищення ефективності управління охороною та без-

пекою праці; гарантування дотримання чинного законодавства;  покра-

щення показників охорони праці. Цілі системи управління охороною 

праці повинні бути визначені підприємством і можуть включати етичні, 

економічні, правові та організаційні цілі. Не всі системи управління 

охороною праці мають подібні цілі; 

- цілісний підхід, який визначає та вимагає реалізації низки елеме-

нтів та (позитивної) взаємодії між ними; 

- передбачається обслуговування та безперервність системи. Фун-

кціонування системи управління охороною праці оцінюється на регуля-

рній основі (за допомогою аудитів з охорони праці). Для забезпечення 
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постійного вдосконалення необхідний періодичний огляд її цілей та 

ефективності. 

Система управління охороною праці допомагає вирішувати скла-

дні проблеми, такі як динаміка на підприємстві та взаємодія між керів-

ництвом і співробітниками. Вони сприяють кращому розумінню проце-

сів, проблем і можливих рішень, а також дають змогу впроваджувати 

заходи щодо зменшення небезпек і контролю ризиків.  

 

 

ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПОЛОЖЕНЬ З 

ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

 

Бєженко А.О., Задорожня Ю.В. 

Науковий керівник - Нікітченко О.Ю., канд. техн. наук, доцент 

 
Міжнародні стандарти у сфері охорони та безпеки праці – це пра-

вові документи, що викладають основні принципи та права у сфері праці 
на міжнародному рівні, розроблені та прийняті структурними підрозді-
лами Міжнародної організації праці (а також урядами, роботодавцями 
та працівниками) під час Міжнародних конференцій праці. Міжнародні 
трудові стандарти можуть бути конвенціями, які мають юридичну силу 
для країн, які ратифікують, або рекомендаціями, які служать необов’яз-
ковими настановами. 

Після прийняття конвенції держави-члени Міжнародної організа-
ції праці зобов'язані подати їх до свого парламенту або компетентного 
органу для розгляду щодо ратифікації. Країни, які ратифікують, зо-
бов’язуються виконувати конвенцію, інтегруючи її у своє національне 
законодавство та забезпечуючи її застосування на практиці. Вони також 
зобов’язуються регулярно звітувати перед Міжнародною організацією 
праці про застосування Конвенції.  

Сфера статистики безпеки та гігієни праці регулюється кількома 
міжнародними трудовими стандартами. 

Конвенція про безпеку та гігієну праці (Конвенція 155, прийнята в 
1981 р.) передбачає прийняття узгодженої національної політики з без-
пеки та гігієни праці, а також викладає дії, які повинні вживатися уря-
дами та підприємствами з метою сприяння безпеці та гігієні праці для 
покращення умов праці. Важливість статистичних даних про нещасні 
випадки на виробництві та професійні захворювання визнається в цій 
Конвенції, яка передбачає зобов'язання подавати їх щорічно.  

Протокол 2002 року до Конвенції про безпеку та гігієну праці роз-
глядає необхідність посилення процедур реєстрації та повідомлення про 
нещасні випадки та професійні захворювання та сприяння гармонізації 
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систем реєстрації та сповіщення для сприяння розробці запобіжних за-
ходів. 

Крім того, Конвенція про інспекцію праці (Конвенція 81, прийнята 
в 1947 році), яка встановлює основні принципи систем інспекції праці, 
містить зобов'язання центрального національного інспекційного органу 
публікувати щорічний звіт, включаючи статистичні дані про персонал 
та діяльність інспекції праці, а також про відомі інспекції праці нещасні 
випадки на виробництві та професійні захворювання. Оскільки інспек-
ція праці займає центральне місце у моніторингу та забезпеченні без-
пеки та гігієни праці, це важливий документ для обох сфер. 

Конвенція про заохочувальні рамки безпеки та гігієни праці (Кон-
венція 187, прийнята в 2006 р.) викладає основні вимоги до відповідних 
систем безпеки та гігієни праці, включаючи збір та аналіз даних. 

Визнаючи, що право кожного на безпеку та гігієну праці включає 
доступ до роботи у світі, вільному від насильства та переслідувань, 
Міжнародна конференція праці прийняла на своїй столітній сесії Кон-
венцію про насильство та домагання (Конвенція 190, прийнята в 2019 
році). Хоча ця Конвенція прямо не закликає до збирання відповідних 
даних про випадки насильства та домагань на роботі, вона закликає до 
моніторингу та дотримання законів і нормативних актів, а також до під-
вищення обізнаності, що вимагає (або, принаймні, визнає бажаним) до-
стовірних даних. 

Конвенція про статистику праці (Конвенція 160, прийнята в 1985 
році) викладає основи відповідної національної системи статистики ри-
нку праці, наголошуючи не тільки на важливості доступності даних про 
основні сфери статистики праці, а й на необхідності прозорих і надійних 
методологій. Країни, які ратифікували цю Конвенцію, зобов’язуються 
регулярно створювати та поширювати статистичні дані щодо низки рі-
зних аспектів ринку праці, включаючи виробничі травми та професійні 
захворювання, де це можливо з розбивкою за видами економічної дія-
льності. 

 

 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 

ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОДІЇ 

 

Партола М.В., Павлюк М.О., Яровий В.С., Чорнойван О.І. 

Науковий керівник – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент 

 

Надзвичайних подій та надзвичайних ситуацій техногенного і при-

родного характеру за останні десять років стали глобальними й станов-

лять гостру проблему не тільки на національному рівні, але і у світовому 
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вимірі.  

Забезпечення безпеки населення та територій від реалізації загроз 

різ-ного характеру є однією з основних функцій держави. За даними 

центру епідеміології катастроф (OFDA—CRED) тільки за останні де-

сять років в світі  зареєстровано більше 3,5 тис. потужних надзвичайних 

ситуацій природного характеру збитки від яких склали 1,5 трильйони 

доларів США. Необхідною умовою забезпечення ефективності реаліза-

ції функції цивільного захисту є адекватність заходів та кількості сил 

що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Для ефективних дій під час ліквідації надзвичайних ситуацій не-

обхідно мати уявлення про її розвиток.  

Моделювання розвитку надзвичайних ситуацій (НС) ускладня-

ється тим, що характер зміни характеристик НС дуже часто має неліній-

ний характер, введення сил для ліквідації НС  відбувається в умовах 

стохастичної невизначеності. 

Попре всі напрацювання в плані моделювання оперативної діяль-

ності оперативно-рятувальної служби на основі методів масового об-

слуговування, залишається одне важливе питання, яке не враховується 

в існуючих моделях та підходах, сутність цього питання полягає в залу-

ченні сил оперативно-рятувальної служби в процесі ліквідації надзви-

чайних ситуацій різного характеру, не тільки на території обслугову-

вання та місця дислокації, але і в інших регіонах.  

Для побудови моделі реагування на виникнення надзвичайних си-

туацій зробимо наступні застереження та позначення:  

- рівень показника масштабності надзвичайної ситуації на терито-

рії визначається, як математичне очікування системи двох випадкових 

величин (реалізації загроз природного та техногенного характеру та по-

казника потреб в залученні сил та засобів цивільного захисту); 

- ліквідація надзвичайної ситуації характеризується k одночасно 

існуючими напрямками дій, направлених на забезпечення цивільного 

захисту населення та території; 

- zі(t) (i[1,k]) – математичне очікування рівня показників об’ємів 

завдань за напрямками в момент часу t; 

- d – кількість типів сил та засобів ліквідації надзвичайної ситуації 

(отримується за допомогою методів проведення класифікації); 

- хj(t) (j[1,d]) – кількість задіяних у ліквідації засобів j-го типу на 

момент часу t; 

- λіj – математичне очікування інтенсивності виконання завдань по 

забезпеченню цивільного захисту j-им засобом k-го напрямку надзви-

чайної ситуації; 
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- іj(t) – відносна частина j-их засобів, залучених до виконання за-

вдань по забезпеченню цивільного захисту за k-им напрямком надзви-

чайної ситуації на момент часу t; 

- fi(t) – інтенсивність розвитку k-го напрямку надзвичайної ситуа-

ції 0 ( ) ;i if t F   

- w(xj(t)) – збільшення j-их засобів в процесі виконання завдань по 

забезпеченню цивільного захисту території 

0

( ( ))j jw x t dt W



 , 

де Wj – обмеження можливості залучення додаткових сил та засо-

бів; 

-  (0) ( 1, )iz i k – початкові рівні показників напрямків НС;  

-  (0) ( 1, )jx j d  – початкова кількість засобів що залучена до лі-

квідації надзвичайної ситуації. 

Враховуючи прийняті позначення зменшення рівня об’ємів за-

вдань по забезпеченню цивільного захисту за k-им напрямком надзви-

чайної ситуації zі за час t  обумовленого дією j-их засобів, в процесі 

ліквідації надзвичайної ситуації, визначимо наступним чином: 

1

( ) ( ( ))
d

ij ij j

j

t w x t t 



                                       (1) 

Сили та засоби що залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації 

мають різну спроможність в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

потребу в їх ротації під час виконання завдань, коефіцієнти іj(t), λіj 

дозволяють це врахувати з накладенням наступних обмежень: 

1

( ) 1; ( ) 0;
d

ij ij

j

t t 



  .                                      (2) 

Зміну рівня об’ємів завдань за k-им напрямком надзвичайної ситу-

ації за час t можна визначити наступним чином: 

1

( ) ( ) ( ( )) ( )
d

i ij ij j i

j

z t t w x t t f t t 



        .         (3) 

Поділивши (1.3) на і переходячи до границі t 0 отримаємо 

рівняння, яке описує зміну рівня завдань за i-им напрямком. 

t



 

 

115 

1

( )
( ) ( ( )) ( )

d
i

ij ij j i

j

dz t
t w x t f t

dt
 



     .                 (4) 

Таким чином, нами отримане рівняння що описує процес ліквіда-

ції надзвичайної ситуації, яка характеризується наявністю k напрямків і 

до ліквідації якої залучені d типів засобів. 

З рівняння (4) можна побачити, що для стаціонарного процесу па-

раметри моделі іj, λіj прийматимуть постійні значення і зміна рівня 

об’ємів завдань за k-им напрямком буде залежить від інтенсивності ро-

звитку k-го напрямку та збільшення j-их засобів в процесі виконання 

завдань. 

Для випадку ліквідації одного напрямку одним j-тим типом засо-

бів, зміна об’ємів завдань буде визначатися наступним чином: 

( )
( ) ( ( )) ( )j j

dz t
t w x t f t

dt
      .                     (5) 

Виходячи з результатів аналізу розвитку та ліквідації НС, для бі-

льшості випадків надзвичайних ситуацій регіонального рівня, можна 

приймати нарощування сил та засобів за радіальною схемою їх залу-

чення. І відповідно нарощування сил та засобів можна описати наступ-

ним чином: 

( ( )) 2w x t s t    ,                                     (6) 

де s –  коефіцієнт, який враховує розподіл сил та засобів на тери-

торії та їх динамічні характеристики. 

Зміну інтенсивності розвитку надзвичайної ситуації техногенного 

характеру, у більшості випадків, можна описати лінійною залежністю: 

( )f t b t  ,                                              (7) 

 

З врахуванням (6) – (7) рівняння зміни об’ємів завдань запишемо 

наступним чином: 

( )
2ij

dz t
s t bt

dt
       .                               (8) 

Рішення (8) має наступний вигляд: 
2( ) (0) ( 0,5 )z t z s b t         .                     (9) 

З (1.9) бачимо, що за прийнятими умовами, зміна об’ємів завдання 

має параболічний вид. 
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ПРОГНОЗ ПОКАЗНИКІВ ХВИЛІ ПРОРИВУ ПЕЧЕНІЗЬКОГО 

ВОДОСХОВИЩА 

 

Павлюк М.О., Яровий В.С., Шаповалова О.С., Чорнойван О.І. 
Науковий керівник – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент 

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується все більш 

поглибленими суперечностями між людиною і навколишнім середови-

щем, між створеним промисловим потенціалом і можливостями його 

ефективного і безпечного використання. 

Науково-технічний прогрес, залучаючи до виробничого процесу 

величезні маси ресурсів, збагачує суспільство новими, складнішими те-

хнологія-ми, покращує якість життя людей. Але, одночасно, він поро-

джує збільшення небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій (НС), 

створює загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому природному 

середовищу. Значною небезпекою для населення Землі є повені, земле-

труси, торнадо, інші катаклізми природного походження, що привели,  

за даними ЮНЕСЬКО, в 20-м сторіччі причиною загибелі більше 10 

млн. чоловік.  

От чому НС, обумовлені стихійними лихами, крупними аваріями і 

катастрофами техногенного характеру стають вагомим чинником, що 

прямо впливають на забезпечення національної безпеки держави. 

Кожна надзвичайна ситуація несе в собі елемент непередбачува-

ності. Руйнівні сили природи ще не вивчені до кінця і тому факт виник-

нення НС має певний ефект несподіваності і як наслідок, приводить до 

збільшення постійної часу процесу реагування на неї. Накопичений до-

свід показує, що для зменшення часу реагування на НС необхідно прий-

мати заходи для зниження негативних наслідків природних і техноген-

них надзвичайних ситуацій, шляхом моделювання розвитку НС.  

Вода є домінуючою серед природних чинників, що викликають 

стихій-ні лиха і що негативно впливають на навколишнє середовище. 

Впродовж всієї історії людства люди боролися як за воду, так і з наслід-

ками її руйнівної дії на творіння людських рук.  

Однією з найбільш небезпечних НС, останнім часом є НС викли-

кані  катастрофічним затопленням місцевості у разі руйнування гідро-

технічних споруд. 

За останніх 60-70 років відбулося більше тисячі аварій на гідроте-

хнічних спорудах, причини їх різні, але найчастіше аварії відбувалися 

при руйнуванні основи дамб. Відсоткове співвідношення різних причин 

приводяться на рис.1. 
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У доповіді Міжнародної комісії з аварій і руйнувань дамб наво-

дяться основні дані про аварії, що відбуваються з 1830-1986 р. У цей 

період в 43 країнах світу відбулися 534 аварії на 466 дамбах, зокрема на 

дамбах заввишки 15м. За даними комісії в XIX столітті руйнування ве-

ликих дамб відбувалося в середньому 1 раз на 2 роки, пошкодження 1 

раз на півтора роки.  

У XX столітті число аварій значно зросло. До 1930 р. відбувалося 

в середньому 7 руйнувань і крупних пошкоджень в рік. До 1970 р. від-

бувалося більше 4 руйнівних аварій в рік. Відповідно, зростав і збиток, 

що викликається цими аваріями. 

Зі всіх типів найбільш надійними виявилися бетонні дамби, приб-

лизно в 3 рази менш надійні кам'яно-земляні. Із загального числа аварій 

близько 37% відбулися на насипних кам'яно-земляних дамбах унаслідок 

переливу води через їх гребінь. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Відносний розподіл причин виникнення аварій на гідротехнічних спорудах 

 

Серед всіх водосховищ Харківської області найбільш небезпечні 

наслідки будуть спостерігатись при руйнуванні гідротехнічної споруди 

Печенізького водосховища. 

Розрахунок параметрів хвилі прориву дозволив встановити пара-

метри хвилі прориву наведені на рисунках 2 та 3. На рис.2 представлено 

графік зміни висоти хвилі прориву від відстані від гідровузла. 
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Рисунок 2 – Графік зміни висоти хвилі прориву 

 

 На рис.3 представлено графік руху фронту та хвоста хвилі про-

риву  
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Рисунок 3 – Графік руху фронту та хвоста хвилі прориву 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В МЕНЕДЖМЕНТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

Підкопай Б. Н.  

Науковий керівник – Сєріков Я. О., канд. техн. наук, доцент 

 

На даний період часу в сучасному світі питання забезпечення на-

лежного рівня безпеки життєдіяльності набувають особливої актуаль-

ності. Природні й техногенні катастрофи, терористичні акти та інші по-

дії надзвичайного характеру вимагають пошуку нових підходів до реа-

лізації заходів щодо захисту особистості, суспільства й держави. Саме 

тому, сьогодні питання протидії загрозам і викликам людству стоїть 

особливо гостро.  

Своєчасне вирішення даних проблем багато в чому залежить і від 

забезпечення відповідних структур, служб передовою технікою, вико-

ристання інформаційних технологій на основі застосування новітніх на-

укових досягнень. У зв'язку з цим зростає значимість розвитку інфор-

маційних технологій і в менеджменті безпеки життєдіяльності, зокрема 

на транспорті.   

Здійснення переходу транспортної системи на якісно новий рівень 

функціонування, одним з елементів якої є й урахування принципів  без-

пеки життєдіяльності, можливе за умови формування оптимальної тра-

нспортної мережі та інтеграції українського транспортного комплексу 

зі світовою транспортною системою. Одночасно це надасть позитивний 

вплив і на інвестиційний клімат. При цьому, за рахунок припливу дода-

ткових інвестицій з’явиться реальна можливість оновлення матеріаль-

них активів транспортного комплексу, впровадження прогресивних те-

хнології організації, охорони та безпеки праці, виробничого процесу, 

створення вітчизняних профільних виробництв. Одночасно буде досяг-

нутий максимальний рівень забезпечення потреб економіки й населення 

в надійних і безпечних транспортних послугах. Знизиться також техно-

генна та екологічна небезпека транспорту. 

З урахуванням реалізації Стратегії інноваційного розвитку Укра-

їни та перспектив її територіального розвитку, реальним буде вирі-

шення завдання забезпечення істотного зростання пасажиропотоку - в 

1,5 рази та вантажоперевезень - в 2 рази. Підвищиться забезпеченість 

населених пунктів країни регулярним транспортним сполученням.  

Активізація розвитку контейнерних, інтермодальних перевезень і 

створення транспортно-логістичних центрів забезпечать технологічну 
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єдність різних видів транспорту, а застосування передових інформацій-

них технологій на транспортних артеріях буде спрямовано, в першу 

чергу, на підвищення рівня захищеності життя та здоров'я користувачів 

транспортних послуг і зниження ризику виникнення збитку від надзви-

чайних ситуацій. 

Тобто, реалізація стратегії матиме загальний позитивний соціа-

льно-економічний ефект у розвитку економіки України.  

В цілому вирішення розглядуваного завдання забезпечить зрос-

тання престижу країни в цілому, збереження нею одного з провідних 

місць у світі на ринку транспортних послуг. 

Істотною умовою забезпечення безпеки послуг на транспортних 

магістралях визначається рівнем розвитку інфраструктури транспортної 

системи. Виходячи з цього вона повинна розвиватися за такими напря-

мками: 

- створення глобальної системи інформаційного забезпечення тра-

нспортних процесів, та впровадження сучасних технічних засобів конт-

ролю й управління рухом; 

- забезпечення безпеки, санітарно-епідеміологічного благопо-

луччя населення та охорони навколишнього середовища як одних з обо-

в'язкових умов будівництва та функціонування об'єктів транспортної ін-

фраструктури. 

 

 

ЗАВДАННЯ ТА РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У РЕГУЛЮВАННІ 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сльота К.О. 

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

 

Сучасні профспілки – це організація, яка формує як зовнішні, так і 

внутрішні цілі. Функція – напрям діяльності, яке з урахуванням впливу 

факторів зовнішнього середовища найбільшою мірою сприяє досяг-

ненню цілей профспілок. Склад і пріоритетність функцій залежить від 

рівня взаємодії суб’єктів соціально трудових відношень. Вимогам ці-

льової функції профспілок на локальному рівні реалізації соціально тру-

дових відношень відповідає діяльність профспілок з регулювання соці-

ально трудових відношень в організації.  

В Європейському Союзі середній відсоток робітників у профспіл-

ках становить 22 %. Доля робітників сильно варіює у розвинутих краї-

нах: у країнах Північної Європи (Фінляндія — 79 %, Данія — 77 %), від 

однієї чверті до третини в Італії (33 % у 2009 році), Великій Британії (28 
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%) та Канаді (29,4 %), менше однієї п'ятої в Німеччині (19,9 %), Японії 

(19,8 %), Австралії (18,5 %) і у Франції — (7,8 %). 

Регулювання соціально трудових відношень в організації є допомі-

жним по відношенню до існуючої системи безперервний і самостійний 

пpоцес, метою якого є виявлення, попередження, коригування і усу-

нення деструктивного поведінки суб’єктів. Пpичиною деструктивної 

поведінки можуть бути не тільки протиріччя інтересів суб’єктів цих ві-

дносин, а й інші, зовнішні і внутрішні, об’єктивні і суб’єктивні чинники. 

Здійснення пpофспілками функції регулювання соціально трудових ві-

дношень в організації може значно підвищити результативність взаємо-

дії учасників цих відносин. Пpофспілки особисто зацікавлені в збере-

женні взаємодії між працівником і роботодавцем, забезпеченні стійкості 

і розвитку цих відносин.  

Oтже, слід зазначити, що останнім часом профспілки виходять за 

межі своїх безпосередніх завдань із захисту економічних інтересів, роз-

ширюючи сферу своєї діяльності як організація громадянського суспі-

льства. Тепеp профспілки діють як багатофункціональна суспільна ор-

ганізація, яка виражає загальногромадянські інтереси, надаючи підтри-

мку не членам профспілок і іншим соціальним категоріям громадян. 

Тaким чином, виявляючи свою суспільну активність, профспілки вже 

прямо і безпосередньо діють як асоціації громадянського суспільства, 

надаючи йому зі свого боку самоврядного імпульсу. 

 

 

ФАКТОРИ РИЗИКУ ПОКОВЗУВАННЯ, СПОТИКАННЯ ТА 

ПАДІННЯ  

 

Шульга О.А. 

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

 

Поковзування, спотикання та падіння (ПСП) становлять серйозну 

небезпеку для робітників та мешканців у багатьох галузях, будинках та 

спільнотах. Часто причина інциденту ПСП є багатофакторною, включа-

ючи людські фактори, фактори довкілля та фактори ризику, пов'язані з 

виконанням завдання. Інвалідність, пов'язана з ПСП, може значно зни-

зити професійні можливості та якість життя людей як на робочому мі-

сці, так і вдома. Протидія небезпекам та ризикам, пов'язаним з ПСП, як 

на робочому місці, так і поза ним, а також з усіх аспектів заходів конт-

ролю є питанням «повної безпеки працівників», складним, але відчут-

ним завданням. Досвід та дослідження Національний інститут охорони 

праці та здоров'я (NIOSH), Сполучені Штати Америки вказує, що ПСП 
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виникають у результаті складної взаємодії факторів ризику, які можна 

розділити на три категорії: особисті фактори, фактори довкілля та фак-

тори, пов'язані із завданням. 

До особистісних факторів відносяться індивідуальні відмінності: 

вік, стать, раса, статура, досвід роботи, хронічні захворювання, фізична 

сила, вживання психоактивних речовин, когнітивні здібності, обме-

ження засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), гострота зору, контрастна 

чутливість, розбіжність зору між очима та швидкість видиху. 

Фактори довкілля стосуються інформації, доступної в результаті 

візуальної та фізичної взаємодії з навколишнім середовищем, включа-

ючи сприйняття висоти, візуальні сцени, що рухаються, сприйняття гли-

бини, візуальну неоднозначність, візуальне виявлення перешкод та їх 

властивостей, обмежені опорні поверхні, нахил опорних поверхонь, 

освітлення, дизайн будівлі , та властивості матеріалу опорних повер-

хонь (наприклад, тертя, забруднення, рівність, незакріплені кріплення 

та твердість). 

Фактори, пов'язані із завданням, включають перенесення вантажу, 

фізичне навантаження та втому, взуття, складність завдань, соціальні 

взаємодії та ресурси спільноти 

Багато з вищезгаданих елементів усередині кожного з первинних 

факторів нагадують взаємодію між первинними факторами або між 

ними, хоча вони класифікуються як такі, що стосуються лише одного 

первинного фактору. 

 

 

ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ ТА УМОВИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ 

 

Осипова І. В.  

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

 

Поняття «ризик» є багатоплановим і вживається залежно від сфери 

застосування, рівня небезпеки та рівня деталізації аналізу конкретної 

ситуації. Велике різноманіття типів ризиків, що існують у природі та що 

викликані діяльністю людини складно перерахувати, проте можна стру-

ктурувати ризики стосовно вирішення конкретного завдання. 

Коли мова йде про професійний ризик, то мається на увазі ймовір-

ність пошкодження (втрати) здоров’я або загибелі людини внаслідок 

впливу на нього небезпечного чи шкідливого виробничого чинника при 

виконання ним своїх трудових обов’язків. Вивчення професійних ризи-

ків входить до кола інтересів медицини, охорони праці і соціального 
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страхування. Кожна з цих галузей знань має свої особливі методи дос-

лідження.  

З позиції соціального страхування поняття професійного ризику 

застосовують для встановлення кількісних закономірностей взає-

мозв’язку величини матеріальних затрат, пов’язаних з компенсацією 

втрати заробітку через втрату працездатності, а також витрат на ліку-

вання, реабілітацію постраждалих. Це поняття використовують для ро-

зробки механізмів зниження рівня виробничого травматизму і профе-

сійних захворювань. 

З позиції охорони праці залежно від величини професійного ри-

зику оцінюють фактори ризику (від технічних засобів, застосування те-

хнологій, через незадовільну організацію праці, стан охорони праці, си-

стеми управління безпекою), які впливають на рівень професійного за-

хворювання і виробничого травматизму, а також на розробку системи 

технічних і організаційних заходів щодо його зниження. 

Виходячи з статистичних досліджень, близько 80% аварій та тех-

ногенних катастроф пов’язані з людським чинником, тому дослідження 

помилок і поведінки працівників необхідні для визначення  ймовірнос-

тей помилок та оцінки ризику. Помилки також можуть бути результа-

том конструктивних недоліків обладнання робочого місця або помил-

ками при підготовці чи інструктажі кадрів.  Повністю виключити поми-

лки людини неможливо, тому вдосконалення конструкцій, підготовки, 

навчання, тренування працівників для набуття ними більшого досвіду 

вкрай важливі у професійній діяльності. 

Оскільки показники ризику є об’єктивними показниками потенцій-

них небезпеки промислових об’єктів, то застосування у господарському 

комплексі держави нових небезпечних технологій потребує аналізу й 

оцінки ризиків виникнення аварій на об’єктах, де використовуються 

згадані технології. 

Ступінь ризику під час аварій на небезпечному виробничому 

об’єкті, експлуатація якого пов’язана з багатьма загрозами виникнення 

аварій, визначається на основі кількісної оцінки відповідних показників 

ризику. Процедура оцінювання таких показників ґрунтується на вико-

ристанні комплексу моделей, в тому числі із застосуванням методів си-

стемного аналізу безпеки, який дає змогу виявити основні джерела ава-

рій, визначити надійність основного технологічного устаткування. 
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ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ СХОВИЩ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД 

ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ 

 

Партола М. В.  

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

 

Актуальність та гострота питання стосовно стану об’єктів цивіль-

ного захисту у нашій країні набула максимуму під час початку військо-

вих дій. Але про існування цієї проблеми, про необхідність її вирішення, 

говорилося набагато раніше. Недотримання до вимог з утримання захи-

сних споруд цивільного захисту у мирні часи призвело до неможливості 

використання цих об’єктів під час обстрілів міст.  

До захисних споруд цивільного захисту (ЗСЦЗ) відповідно до ви-

мог ст. 32 КЦЗУ належать сховища, протирадіаційні укриття та швид-

коспоруджувані ЗСЦЗ. Сховище – це герметична споруд для захисту 

людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключа-

ють вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок над-

звичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів. Для 

захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок 

НС у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також ви-

користовуються споруди подвійного призначення та найпростіше ук-

риття, що є фортифікаційною спорудою, цокольним або підвальним 

приміщенням що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних 

наслідків НС, а також від дії засобів ураження в особливий період. 

ЗСЦЗ повинні забезпечувати захист населення, розміщуватися у 

межах радіусу збору населення, що підлягає укриттю (до 500м), в міс-

цевості, що не зазнає негативного впливу небезпечних геологічних та 

гідрогеологічних явищ та процесів, поблизу не маж розміщуватися 

об’єктів з небезпечними речовинами та матеріалами, магістральних ін-

женерних мереж, та до ЗСЦЗ маж бути забезпечено вільний доступ, зо-

крема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

 Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивіль-

ного захисту викладено у нормативних та законодавчих документах, у 

тому числі у Наказі про затвердження вимог з питань використання та 

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту № 460 від 16.06.2020 

року. 

Сховище повинно бути забезпечене спеціальним інженерним об-

ладнанням та системами життєзабезпечення: герметичними та гермети-

чно-захисними дверями, віконницями, противибуховими пристроями, 

фільтровентиляцією, стаціонарним та аварійним живленням, санітарно-
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технічними приладами (душ, умивальник, туалет), та мати автономність 

на 48 годин. Такі сховища забезпечують захист від засобів масового 

ураження та звичайної зброї (стрілецької, артилерійської, авіаційних 

бомб, гранат тощо). Проектуються та будуються такі сховища за спеці-

альними нормами ДБН В. 2. 2 – 5 – 97 «Будинки і споруди. Захисні спо-

руди цивільного захисту». 

Також активно повинні облаштовуватися та використовуватися не-

герметичні захисні споруди. Вони обмежено забезпечуються спеціаль-

ним інженерним обладнанням – дверима (звичайні, підсилені), вентиля-

цією ( до 50 осіб природною, більше – з механічним спонуканням), мати 

стаціонарне електроживлення, якщо воно розраховано на більше ніж 20 

осіб, то ще обладнане каналізацією та водопроводом, якщо менше 20 

осіб, то баками з питною водою та виносною тарою для нечистот. По-

факту, це спеціально облаштоване підвальне приміщення, в якому мо-

жуть переховуватися усі категорії населення у зоні небезпеки.  

Як показав досвід, для захисту населення активно можна викорис-

товувати споруди подвійного призначення (СПП), такі як підземні ста-

нції метрополітену, автостоянки, паркінги, гаражі, торгівельні центри, 

які мають захисні властивості сховищ. Але при цьому вони повинні про-

ектуватися та будуватися за основними та спеціальними будівельними 

нормами. Об’єкти різного призначення, що експлуатуються і за техніч-

ними характеристиками відповідають вимогам до ЗСЦЗ, також може 

бути включено до фонду ЗСЦЗ як СПП у порідку, що визначає вимоги 

щодо обліку таких споруд. 

Для облаштування найпростіших укрить можна використовувати 

приміщення у підвальному або цокольному поверсі, шахтній виробці, у 

печері та інших природних пустотах. Згідно наказу МВС від 09.07.2018 

№ 579 вони мають бути забезпечені: місцями для сидіння (лежання), єм-

ностями з питною та технічною водою (за відсутності централізованого 

водопостачання), контейнерами для зберігання продуктів харчування, 

виносними баками для нечистот, що щільно закриваються, резервним 

штучним освітленням, первинними засобами пожежогасіння, засобами 

надання медичної допомоги, засобами зв’язку та оповіщення, а також 

шанцевим інструментом. 

Наявність облаштованих ЗСЦЗ, що під час надзвичайної ситуації 

стануть безпечним притулком для цивільного населення, є питанням на-

ціональної безпеки й виконання вимог законодавства повинно суворо 

регулюватися у будь-який час за будь-яких обставин. 
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АСПЕКТИ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Голикова А. О.  

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

Розвинена транспортна система є найважливішим інфраструктур-

ним елементом національної економіки. Це і управління перевезенням 

вантажів чи пасажирів у масштабах країни, різного ступеня функціона-

льності передбачає інтеграцію всіх учасників транспортної діяльності з 

метою досягнення конкурентної привабливості. 

У сучасних умовах прогресуючої економічної глобалізації світо-

вих ринків товарів та послуг транспортна галузь є характеристикою тра-

нспортних систем, що є необхідною умовою для забезпечення конку-

рентоспроможності країни та її транспортного комплексу на зовніш-

ньому ринку.  

Важливою складовою транспортної галузі є безпека процесу пере-

везень. Питання ефективного функціонування транспортної галузі кра-

їни з погляду перспективних підходів до управління, насамперед у ра-

ціональному та системному підході при реалізації транзитних можливо-

стей. Крім загроз виникнення надзвичайних ситуацій при транспорту-

ванні вантажів, пов'язаних з негативним впливом на навколишнє при-

родне середовище, порушенням екологічних правил та норм переве-

зення, все більшої актуальності набуває питання забезпечення транспо-

ртної безпеки.  

Поняття безпека стосовно транспортної галузі є досить багатогран-

ним. Це комплекс заходів, пов'язаних із прогнозуванням потенційних 

загроз та протидією щодо їх реалізації, створення найбільш ефективних 

механізмів попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Так само 

це забезпечення безпеки людей та збереження вантажів у глобальному 

технологічному процесі перевезень. Не менш важливою проблемою є 

питання безпеки при перевезенні небезпечних вантажів. В аспекті пи-

тань безпеки розглядаються напрямки: 

• існуючого переліку небезпечних вантажів, 

• класифікації вантажів за категоріями залежно від виду ризику, 

пов'язаного з їх перевезенням; 

• процедури маркування та підготовки транспортних документів; 

• процедури із сертифікації; 

• вимоги до тари для перевезення; 

• потенційним аварійним ситуаціям; 

• аналіз травматизму, аварій, пригод тощо. 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки забезпечення без-

пеки та збереження вантажів для України набуває істотного значення. 
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Особлива увага приділяється стану оперативної обстановки у зонах пе-

ревезень, включаючи криміногенну ситуацію. 

Важливою складовою дотримання безпеки під час здійснення пе-

ревезень є зниження аварійності. Враховуючи досвід інших економічно 

розвинених держав, розвивати повідомлення необхідно далеко від вели-

ких промислових підприємств та житлових масивів, незважаючи на те, 

що виконання цієї умови не завжди є економічно доцільним. Повною 

мірою це стосується перевезень небезпечних вантажів залізничним та 

змішаним транспортом. 

Також проблемним питанням у сфері розвитку транспорту є захист 

транспорту від загроз терористичного характеру. В рамках чинної сис-

теми забезпечення безпеки руху необхідно враховувати стан транспор-

тної інфраструктури, її особливості, здатність превентивно протистояти 

різним загрозам, у тому числі і випадкам незаконного проникнення. 

В контексті проблеми підвищення ефективності функціонування 

транспортного комплексу країни як одна з найбільш актуальних і зна-

чущих слід виділити завдання екологізації транзитних перевезень тери-

торією країни, посилення екологічної компоненти транспортного поте-

нціалу галузі. Забезпечення на залізничному транспорті екологічної та 

пожежної безпеки, а також санітарно-епідеміологічних норм є одним із 

завдань комплексу заходів щодо розвитку транспортного комплексу. 

Проблему екологізації та безпеки транспортного комплексу з огляду на 

визначення пріоритетів у забезпеченні загальної безпеки як окремих ла-

нок транспортного ланцюга, так і транспортної галузі в цілому. 

 

 

ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ ДЛЯ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Партола М. В.  

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

 

Готовність до аварії включає не тільки наявність знань про розви-

ток аварії, прогнозу її наслідків та можливі шляхи захисту, а й готов-

ність вчасно зреагувати. Тяжкість багатьох медичних та соціальних на-

слідків значною мірою пов'язана з несвоєчасним інформуванням насе-

лення про аварію, основні фактори та рівень небезпеки, із запізненням 

у проведенні контрзаходів. 

Адекватна, своєчасна реакція на ситуацію, що склалася, дозволить 

суттєво знизити вплив негативних факторів аварії та зменшити її нас-

лідки для життя та здоров'я людей. 



 

 

128 

Безпека атомних технологій постійно підвищується, проте досвід 

розвитку атомної промисловості та енергетики показує, що, незважа-

ючи на вжиті заходи, ймовірність аварій існує. Наслідки ядерних та ве-

ликих радіаційних аварій для населення можуть виявитися настільки се-

рйозними, що необхідно реагувати на них на державному рівні. 

Великі радіаційні аварії, незважаючи на важливі відмінності в при-

чинах і характері розвитку, складі викиду та сезоні року, мають ряд спі-

льних характеристик: 

- пожежа активної зони уран-графітового реактора - прямий ви-

кид у навколишню; 

- термохімічні вибухи з відходами радіохімічного виробництва; 

- вибух активної зони реактора РБМК та наступні процеси. 

Загальною особливістю великих аварій з погляду радіаційної небе-

зпеки є важливість першого періоду, у якому формується основна час-

тина поглиненої дози зовнішнього та внутрішнього опромінення насе-

лення. У разі викиду в навколишнє середовище радіонуклідів йоду це 

обумовлено короткими періодами напіврозпаду, високою швидкістю та 

ступенем всмоктування зі шлунково-кишкового тракту в кров людини 

та тварин, здатністю концентруватися у щитовидній залозі та повільним 

виведенням з неї. 

При викиді довгоживучого нукліду 90Sr важливість першого пері-

оду визначається накопиченням його в кістковій тканині, з якої він по-

вільно виводиться. В результаті надходження 90Sr в організм у перші дні 

визначає практично довічне внутрішнє опромінення кісткового мозку 

людини. 

При забрудненні довкілля 137Cs перший період найбільш критич-

ний з погляду формування поглиненої дози зовнішнього опромінення. 

Цезій накопичується переважно в м'яких тканинах і порівняно швидко 

може бути виведений з організму після евакуації в незабруднені регіони 

або переведення на чистий раціон харчування. Однак і в цьому випадку 

в перший період формується основна частина інтегральної дози зовніш-

нього та внутрішнього опромінення людини за весь післяаварійний пе-

ріод. 

Зі сказаного вже ясно, що ефективність радіаційного захисту насе-

лення визначається своєчасним проведенням захисних заходів. 

Основним фактором радіаційної небезпеки при всіх описаних 

вище великих аваріях було забруднення сільськогосподарської продук-

ції і, насамперед, молока корів у якому 131I, 90Sr та 137Cs виявляли лише 

через кілька годин після аварії. Відповідно до цього визначається хара-

ктер контрзаходів. 
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Після Чорнобильської аварії основним джерелом формування дози 

опромінення населення був 131I, 90Sr та 137Cs, що надходить в організм 

людини в період проходження радіоактивної хмари інгаляційним шля-

хом, а згодом із продуктами харчування. Вклад короткоживучих нуклі-

дів у сумарну дозу опромінення при пероральному їх надходженні ста-

новив лише кілька відсотків. 

Населення не було попереджено про небезпеку йодної атаки од-

разу після аварії. Навіть у місті енергетиків Прип'ять дорослі та діти пе-

ребували на відкритому повітрі. У той же час евакуація населення з 

Прип'яті та навколишніх сіл, незважаючи на деяке запізнення, запобігла 

надходженню значної частини йоду до організму людини. 
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СЕКЦІЯ ВОДОПОТСАЧАННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ І 

ОЧИЩЕННЯ ВОД 

 

Керівник – д-р техн. наук, проф. Епоян С.М. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ННІБЦІ Баглай А.Е. 

 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД  

 

Баглай А.Е. 

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

Під очищенням стічних вод розуміють руйнування або видалення 

з них забруднюючих речовин та знищення хвороботворних мікробів. 

Очищення стічних вод здійснюють механічними, хімічними, фізико–хі-

мічними та біологічними методами. 

Застосування того або іншого методу у кожному конкретному ви-

падку визначається характером забруднення і ступенем шкідливості до-

мішок. Способи очищення забруднених вод можна об’єднати в такі 

групи: механічні, фізичні, фізико-механічні, хімічні, фізико-хімічні, бі-

ологічні, комплексні. 

Також слід мати на увазі, що апаратурне оформлення процесів очи-

щення, а також технологічні прийоми, що застосовуються, залежать від 

особливостей якісного складу стічних вод та кінцевих вимог до якості 

чищеної води. 

Механічне очищення (відстоювання, фільтрація, гідроциклону-

вання) застосовують для стічних вод, що містять завислі, плаваючі та 

грубоемульговані тверді і рідкі нерозчинні забруднювальні речовини. 

Зазвичай механічне очищення служить для вилучення зі стічних вод в 

основному мінеральних забруднень, і в багатьох випадках використову-

ється в якості стадії предочищення. 

Недоліками механічного очищення є фактична відсутність впливу 

на показникі якості води, які викликані розчинними домішками (коре-

гування pH, зміна сольового складу).  

Кращий ефект механічного очищення стічних вод досягається 

шляхом інтенсифікації методів, зокрема гравітаційного відстоювання – 

преаерацією, біокоагуляцією, використанням хімічного підсилення про-

цесів агрегатоутворення завдяки використанню коагулянтів і флокуля-

нтів, освітленням у завислому  шарі (відстійники-освітлювачі) або в то-

нкому шарі (тонкошарові відстійники), а також за допомогою гидроци-

клонів. 
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При очищенні комунальних (побутових) стічних вод, зокрема сті-

чних вод з забрудненнями органічного походження неодмінно викори-

стовується біологічний метод очищення. 

Суть методу біологічного очищення полягає в мінералізації шля-

хом аеробних біохімічних процесів органічних забруднень стічних вод. 

Ці процеси відбуваються за участю спеціальних аеробних мікрооргані-

змів-мінералізаторів органічних забруднень, що живляться органіч-

ними речовинами (білками, вуглеводами, органічними кислотами), які 

містяться у стічних водах, і  розкладають їх на прості нешкідливі спо-

луки: воду, вуглекислий газ і мінеральні солі. Частина речовин, що оки-

слюється мікроорганізмами, витрачається на утворення біомаси (відбу-

вається процес біосинтезу).  

Апаратурним оформленням процесу можуть споруди, в яких очи-

щення відбувається в умовах, близьких до природних (поля зрошення, 

біологічні стави); та споруди, де очищення протікає у штучно створених 

умовах (аеротенки та біофільтри). 

Ефективність роботи аеротенків здійснюють шляхом аналізу очи-

щеної води, або шляхом вивчення під мікроскопом проби мулу та вияв-

лення, які організми в ньому присутні і в якій кількості.  

У результаті повного біологічного очищення концентрація завис-

лих речовин в стічних водах зменшується до 15 – 20 мг/л., показник БПК 

повинен бути в діапазоні 10-15 мгО2/л.  

Якщо повне біологічне очищення не може задовольнити умови 

скиду в поверхневий водний об'єкт, то в цьому випадку передбачають 

споруди глибокого очищення (доочищення) стічних вод. 

При доочищення стічних вод можуть використовуватися  фізико-

хімічні методи очищення води, які ґрунтуються на фільтрації, гіперфі-

льтрації, агрегатоутворенні та деструкції.  Найбільш поширені сучасні 

методи очищення стічних вод, що належать до даної категорії: електро-

коагуляція, електроліз, флокуляція, іонообмінний метод, коагуляція, со-

рбція. 

До хімічних способів очищення стічних вод відносяться такі мето-

дики як нейтралізація, окислення, відновлення. Хімічне очищення мо-

жуть використовувати як попередню перед біологічної або як метод до-

очистки. І хімічна, і фізико-хімічне очищення використовуються тільки 

в промислових умовах. Попередньо обов'язково проводити механічну 

очистку. Хімічним очищенням досягається зменшення нерозчинних до-

мішок до 95% і розчинних – до 25%. 

Ступінь ефективності використання методу чи групи методів зале-

жить від досягнення поставленої мети, тобто відповідності якісних по-

казників вимогам на скид до водного об’єкту.  
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В будь-якому випадку невідповідність вимогам на скид вимагає ін-

тенсифікації використання запропонованих методів різними техніч-

ними та технологічними прийомами (аерації, дробне коагулювання, зо-

нування споруд, застосування реагентів, зміна чи вдосконалення апара-

турного оформлення процесів). 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

 

Коробцов О.І. 

Науковий керівник – Шевченко Т.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Забезпечення населення якісною питною водою та очищення стіч-

них вод є одним з найважливіших державних завдань, безпосередньо 

пов’язаних з якістю життя населення та вирішенням екологічних про-

блем. 

Особливо гостра ситуація в малих населених пунктах, де проживає 

значна частина населення. Понад 60% очисних споруд тут не функціо-

нують взагалі, решта не задовольняє сучасним вимогам до скидання 

очищеної стічної води у відкриті водойми. 

Причини цих та інших проблем багато в чому зумовлені особливо-

стями тривалого попереднього етапу функціонування систем водопо-

стачання та водовідведення. Більшість споруд побудовано та введено в 

експлуатацію у 1970–1980 роки, морально та фізично застаріли або 

стали непрацездатними. 

Існуючі очисні споруди працюють недостатньо ефективно і не за-

безпечують належне очищення стічних вод, внаслідок чого забруднені 

стоки скидаються в річки, що в свою чергу призводить до їх забруд-

нення. Основних причин незадовільної роботи очисних споруд є декі-

лька:  

- – технології очистки стічних вод морально застаріли, оскільки 

переважна більшість комплексів побудовані в 70-х роках ми-

нулого сторіччя і з того часу не модернізувались;  

- – обладнання очисних споруд застаріле та зношене і не забез-

печує належної очистки стоків, оскільки роботи з їх капіталь-

ного ремонту або реконструкції не проводяться;  

- – відсутність належної уваги та фінансування з боку органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування на вирішення 

даних проблем. 
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Назріла гостра необхідність суттєвої модернізації водопровідно-

каналізаційного господарства таких населених пунктів, спрямованої на-

самперед на забезпечення населення необхідною якістю води та покра-

щення екологічного стану водойм. 

З погляду водовідведення до малих населених місць відносять 

об’єкти з невеликою кількістю жителів, звідки недоцільно транспорту-

вати стічні води на великі централізовані очисні споруди. 

Для перекачування на очисні споруди малих кількостей стічних 

вод часто застосовують занурені насоси. Це забезпечує менший обсяг 

підземної частини насосної станції завдяки суміщенню машинного залу 

та приймального резервуару. Наземна частина станції, або власне буді-

вля, може бути відсутньою зовсім, оскільки єдиними вузлами над водою 

є блок управління насосами і розподільний пристрій. Насосні станції з 

зануреними насосами дешевші у будівництві та експлуатації на 40–50%. 

Принципових відмінностей локальних очисних споруд «малої ка-

налізації» від великих централізованих немає. Тут також мають бути за-

проєктовані механічна, повна біологічна та глибока очистка, стадія зне-

зараження стічних вод; має бути вирішено питання знешкодження та 

утилізації осаду. 

Проте, висока нерівномірність водовідведення у малих населених 

пунктах створює складнощі під час експлуатації біологічних очисних 

споруд. Для нормальної роботи мікроорганізмів необхідно підтриму-

вати у спорудах стабільні умови і за витратами, і за концентраціями сті-

чних вод. Тому очисні споруди проєктують, зазвичай, на рівномірний 

режим роботи; стічні води подаються для очищення насосом-дозато-

ром; для регулювання припливу та відкачування в схему включається 

резервуар-накопичувач обсягом, рівним добовому припливу стічних 

вод. Резервуар, крім регулювання припливу та відкачування, виконує й 

іншу важливу функцію: у ньому завершується амонізація органічного 

азоту, що особливо актуально для малих населених місць із короткими 

каналізаційними мережами. 

Очищення стічних вод малих населених пунктів – це очищення, що 

здійснюється за допомогою споруд, які задовольняють наступним умо-

вам: 

- витримують різке коливання витрати та складу стічних вод за 

годинами доби;  

- прості за конструкцією та можуть виготовлятися неспеціалізо-

ваними промисловими підприємствами;  

- мають високу надійність завдяки вибору простої технологічної 

схеми та невисоку вартість.  
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Для повної біологічної очистки стічних вод можуть застосовува-

тися: аераційні установки, що працюють за методом повного окислення 

(аеротенки продовженої аерації); аераційні установки з аеробною стабі-

лізацією надлишкового активного мулу; циркуляційні окисні канали; 

крапельні біофільтри; поля фільтрації; поля підземної фільтрації, філь-

три піщано-гравійні, траншеї, що фільтрують; біологічні ставки; фільт-

руючі колодязі. 

При виборі типу очисних споруд рекомендується насамперед оці-

нити можливість застосування споруд природного очищення стічних 

вод як найдешевших. 

 

 

МЕТОДИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ АРТЕЗІАНСЬКИХ ВОД 

 

Пасько І. В. 

Науковий керівник – Айрапетян Т.С., канд. техн. наук, доцент 

 

Однією з глобальних проблем світу є проблема забезпечення насе-

лення питною водою гарантованої якості. При цьому найбільшу небез-

пеку становить дефіцит питної води, прогресуюче погіршення її якіс-

ного стану, невідповідність у багатьох регіонах санітарно-гігієнічним 

вимогам, загрозливі для здоров'я населення наслідки споживання недо-

броякісної питної води. 

Значна частина підземних вод, залучених до централізованого пи-

тного водопостачання, не відповідає вимогам основного нормативного 

документу – ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною» – за одним або кількома показ-

никам. Насамперед, підземні води практично на всій території України 

збагачені сполуками заліза, причому їх концентрація змінюється у дуже 

широкому діапазоні – від 0,5 до 20 мг/дм3 (іноді і більше).  

Підземні води з підвищеним стосовно нормативних вимог вмістом 

заліза широко залучені до систем централізованого питного водопоста-

чання майже по всій території України. Згідно з чинним санітарним за-

конодавством їх вміст у питній воді не повинен перевищувати відпо-

відно 0,2 мг/дм3. 

У практиці підготовки питної води існує багато методів очищення 

води від сполук заліза, які різняться за ступенем технологічної надійно-

сті, економічності, простоти експлуатації тощо. Вибір того чи іншого 

методу залежить від вихідної концентрації компоненту, форми його зна-

ходження у воді, а також від загального хімічного складу підземної 

води.  
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Процес знезалізнення води може реалізуватися наступними основ-

ними способами: фізико-хімічний, який полягає в окисненні заліза з на-

ступним видаленням утвореної твердої фази його гідроксидних сполук; 

застосування іонообмінних або мембранних матеріалів; різні варіанти 

так званого методу «Верідокс» (очищення безпосередньо у водонос-

ному пласті) та біотехнології.  

Зазвичай технології знезалізнення передбачають окиснення сполук 

заліза і мангану з подальшим відділенням утвореного осаду на фільтрах. 

Як окисники найчастіше використовуються кисень, озон, хлоровмісні 

сполуки, а для завантаження фільтрів - кварцовий пісок, цеоліт, керам-

зит тощо. 

Незважаючи на велику кількість робіт присвячених видаленню за-

ліза із води, одним з найбільш простих і дешевих способів знезалізнення 

є метод аерування з подальшим фільтрування води через певне заванта-

ження. Розробка нових фільтрувальних завантажень, що забезпечували 

б ефективне видалення сполук заліза з води та були простими у викори-

станні є достатньо актуальним на сьогоднішній час. 

Хоча розроблено та використовується на практиці значна кількість 

технологій по знезалізненню води всі вони мають свої недоліки. Напри-

клад, починаючи з витрат на обладнання та складності в експлуатації, 

закінчуючи – накопиченням розчинів застосованих реагентів та утво-

ренням великої кількості осадів. 

Найчастіше у практиці водопідготовки для очищення води від спо-

лук заліза застосовується так званий метод «спрощеної аерації», який 

полягає у здатності води, яка містить двовалентне залізо і розчинений 

кисень, при фільтруванні через зернистий шар виділяти залізо на пове-

рхні зерен фільтрувального завантаження. Окиснене залізо у вигляді гі-

дроксиду Fe(OH)3 створює на поверхнi зерен завантаження автока-

талiтичну плiвку. Найпростішим фільтрувальним матеріалом може слу-

гувати кварцовий пісок. Також використовуються природні сорбенти, 

такі як глауконіт, доломіт, цеоліт, морденіт і т. п. Для інтенсифікації 

процесу окиснення іонів заліза можуть застосовуватися сильні окис-

ники, такі як хлор, озон, перекис водню та перманганат калію. Для спро-

щення процесу окиснення та фільтрування води, що містить сполуки за-

ліза, раціональним є поєднання цих методів, тобто створення сорбентів-

каталізаторів. Такі завантаження містять в якості основи зернистий ма-

теріал природного походження на поверхні якого утворений каталіти-

чно-активний шар. 

Отже, незважаючи на існування чисельних технологій  знезаліз-

нення, процеси, які перебігають під час вилучення з води заліза, досі 
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залишаються недостатньо вивченими і тому дослідження з використан-

ням різних методів знезалізнення є актуальними. 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЯСНЕННЯ ВОДИ В 

ІСНУЮЧИХ ГОРИЗОТАЛЬНИХ ВІДСТІЙНИКАХ  

 

Сабіна Я.Р. 

Науковий керівник – Нікулін С. Ю., канд. техн. наук, доцент 

 

Однією з найбільш поширених споруд для очищення води в про-

мисловості є горизонтальні відстійники. На теперішній час в Україні 

експлуатується до 10 тисяч горизонтальних відстійників. Більша час-

тина (до 90%) з них застарілої конструкції і побудовані у 70-80 роках 

минулого століття. Актуальною проблемою є їх модернізація в умовах 

працюючого виробництва для підвищення ефективності прояснення з 

метою забезпечення високої якості відстояної води. Актуальність вирі-

шення цієї проблеми диктується застосуванням сучасних технологій в 

основному виробництві. Наприклад, застосування проміжного при-

строю «Койл-бокс» на прокатному стані БТШС-1680 металургійного 

комбінату ПАТ «Запоріжсталь», який введений в експлуатацію у 

1938 р., відновлений у 1947 р., реконструйований у 1957 р., дозволило 

виготовляти гарячекатані рулони подвоєної маси з зменшеною товщи-

ною смуги (штаби) 1,2-1,5 мм. Згідно вимозі підприємства концентрація 

завислих речовин в охолоджувальній воді не повинна перевищувати 50 

замість 80-120 мг/дм3, яка є в наявності в проясненій воді. Враховуючи 

застарілий тип конструкції горизонтальних відстійників суттєве (в ~1,7-

2 рази) збільшення ефективність прояснення води можливо здійснити 

тільки за рахунок комплексу заходів, а саме: зменшення загального пи-

томого навантаження на відстійники; модернізації системи розподілу 

води по блоках у напрямку забезпечення рівномірності витрати води, 

яка подається, по блоках; забезпечення рівномірності розподілу води на 

вході кожного відстійника за його перерізом та на виході з кожного від-

стійника; збільшення площі осадження відстійників; використання ком-

бінації коагулянта та флокулянта для збільшення ефективності седиме-

нтації. Нижче наведено результати лабораторних досліджень з вивчення 

кінетики випадіння завислих часток зі шламових вод стану БТШС-1680 

(рис.1), які подаються на блок №3 з 18-ти горизонтальних відстійників 

з послідовним додаванням реагентів: коагулянта "Puro Tech RO 510" і 

флокулянта "Puro Flock 1011".  
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За графіками зображеними на рисунку 1 можна визначити, що при 

охоплюючій швидкості 0,13 мм/с досягається залишкова концентрація 

зависі в проясненій воді 48 мг/дм3 при дозах коагулянту і флокулянту 

20 і 2 мг/дм3, відповідно. Отриманий результат цілком прийнятний. 

 

 
Рисунок 1 – Графічна залежність осадження зважених часток окалини на блоку №3 

від дози реагентів і часу відстоювання: 

Графік 3´ -  доза коагулянта PuroTech 510  - 20 мг/дм3; доза флокулянта PuroFlock 1011 – 
2 мг/дм3; 

Графік 3´´ -  доза коагулянта PuroTech 510  - 10 мг/дм3; доза флокулянта PuroFlock 1011 

– 1 мг/дм3 

 

Слід зазначити, що блок №3 відстійників з чотирьох був обраний з 

міркувань: максимальної концентрації і надходження на цей блок біль-

шої частини дрібнодисперсної зависі, яка має суттєво нижчу гідравлі-

чну крупність і спроможність к седиментації, що зумовлюється особли-

востями верхнього відводу на цей блок шламової води з магістральних 

шламопроводів. Охоплююча швидкості 0,13 мм/сек відповідає пито-

мому гідравлічному навантаженню 0,47 м3/м2×год на горизонтальні від-

стійники. Враховуючи вищесказане концентрація зависі в проясненій 

воді нижче 50 мг/дм3 може бути досягнута при більшому, орієнтовно 
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0,6-0,7 м3/м2×год, питомому гідравлічному навантаженні. Такі показ-

ники навантаження на відстійники можливо забезпечити за рахунок 

зменшення витрати на 32-33% шламових вод, які надходять на них, та 

збільшенням площі відстоювання відстійників на 29-30%. За рекомен-

даціями ці питання вирішуються за рахунок: влаштуванням замкнених 

циклів охолодження методичних печей та охолодження прокату 

(штаби) без скиду відпрацьованих вод на відстійники та облаштуванням 

відстійників тонкошаровими модулями з модернізацією системи розпо-

ділу води по блокам і відстійникам. 

 

 

БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Третяк О.Д. 

Наукові керівники – Епоян С.М., докт. техн. наук, професор; Айрапе-

тян Т.С., канд. техн. наук, доцент 

 

На сьогодні потужний розвиток підприємств харчової промисло-

вості, зокрема молокозаводів та молокопереробних підприємств, роз-

ширення асортименту продукції їх виробництва, суттєво впливають на 

природне середовище, викликаючи його забруднення. Це пов’язано з 

тим, що в стічних водах, зокрема молочного виробництва присутні ор-

ганічні речовини, які, в свою чергу, ускладнюють процеси очищення та 

роботу очисних споруд. 

Підприємства, що переробляють продукцію сільського господарс-

тва, як правило, мають примітивні системи очистки стічних вод, а в ба-

гатьох випадках взагалі їх відсутність. Через що відбувається неконтро-

льований скид забруднених стоків у навколишнє середовище.  

Стічні води підприємств харчової промисловості (молоко-, сир- і 

винзаводів, кондитерських фабрик, м'ясокомбінатів й ін.) характеризу-

ються високою концентрацією органічних забруднень й значно відріз-

няються за складом, умовами утворення, об’ємом та фізико-хімічними 

властивостями.  

Наявність жирів призводить до порушення процесу біологічного 

очищення, оскільки при розкладанні жирів утворюються жирні кислоти 

і змінюється реакція середовища до рH 4,5-5. В результаті в активному 

мулі розвиваються переважно нитчасті форми бактерій, значно збіль-

шується муловий індекс і посилюється винос мулу з відстійників. Кон-

центрація жирів і жироподібних речовин в стічних водах заводів і цехів, 
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спеціалізованих на випуску високожирної продукції, становить 200-400 

мг/дм3.  

Зазвичай стічні води молочних підприємств очищують за допомо-

гою фізико-хімічних і біологічних методів. Однак, через високі витрати 

на реагенти і недосить ефективне зниження ХСК при більшості фізико-

хімічних процесів, як правило, краще використовувати біологічні ме-

тоди, або комбіновані методи очищення. 

Традиційна схема очищення стічних вод молочної промисловості 

включає усереднювач, решітки, піскоуловлювачі, жироуловлювачі , біо-

блок (одноступінчастий або двоступінчастий аеротенк із необхідним 

числом відстійників). 

При біологічному аеробному очищенні стічних вод відбувається 

високий приріст біомаси й, як наслідок, утворюється велика кількість 

надлишкового активного мулу, що є істотним недоліком, тому що ви-

магає додаткових витрат на його переробку й знешкодження. 

У результаті аналізу роботи очисних споруд підприємств молочної 

промисловості підтверджена низька ефективність класичної біотехно-

логії, що пояснюється непристосованістю конструкцій та біоценозів бі-

ологічних очисних споруд до складу стічних вод підприємств молочної 

промисловості. Так для аеротенків характерним є «спухання» активного 

мулу, що пояснюють інтенсивним розвитком нитчастих бактерій, а для 

біофільтрів – замулення фільтруючого завантаження. Використання ба-

гатоступеневих технологій, наприклад технології з двохступеневими 

аеротенками, характеризуються значними витратами електроенергії на 

аерацію, рециркуляцію активного мулу, обробку та утилізацію значних 

обсягів осадів, що утворюються при очищенні стічних вод, при тому, 

що очищена вода, як правило не задовольняє вимогам скиду у природні 

водойми, зокрема за сполуками азоту та фосфору.  

Таким чином, для очищення промислових стічних вод харчової 

промисловості доцільно використовувати комбіновані аеробно-анаеро-

бні процеси. На першому етапі при високій концентрації органічної ре-

човини використовується анаеробне очищення, яке дозволяє знизити рі-

вень ХCК на 70-80 %. Подальше доочищення стічної води проводиться 

на установках аеробного очищення.  

Проведене порівняння аеробних і анаеробних методів очищення 

показало, що для очищення стічних вод харчовій промисловості, які  си-

льно забруднені органічними сполуками, застосування анаеробних ме-

тодів  очищення особливо вигідно. Утворений на очисних спорудах  бі-

огаз ефективно використовувати, наприклад, для отримання гарячої 

води або пари, то очисні споруди можуть функціонувати з прибутком.  
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При особливо жорстких вимогах до якості очищених стічних вод, 

особливо при їх скиданні в поверхневі водойми, дуже ефективним є по-

єднання анаеробного та аеробного біологічного очищення. Дана техно-

логія дозволяє отримати концентрації забруднень, які не перевищують 

гранично допустимі для відведення у природну водойму. 

Основними перевагами технології біологічного очищення з вико-

ристанням анаеробного та аеробного процесів порівняно з комбінова-

ною та двостадійною аеробною очисткою є:  

- висока продуктивність і стабільність роботи очисних споруд; 

- не потрібні великі виробничі площі; 

- менша чутливість до залпових та аварійних скидів; 

- висока якість очищення стічної вод; 

- в анаеробних реакторах відбувається мізерний приріст актив-

ного мулу, що дозволяє ним знехтувати;  

- менші витрати повітря на аерацію та енерговитрати; 

- біогаз, що утворюється на очисних спорудах (250-600 м3  на 

1 т органічних забруднювачів) може ефективно використову-

ватися для отримання гарячої води або пари. 

Таким чином, на підставі порівняльної характеристики різних ме-

тодів очищення, можна зробити висновок, що найбільш економічно 

ефективними та екологічно прийнятними для очищення висококонцен-

трованих стічних вод молочної промисловості можна вважати біологі-

чні методи, особливо анаеробний, або комбіновані методи очищення.  

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ АПАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕННЯ 

БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

 

Шелковніков В.Г. 

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

 

Методи біологічної деструкції розчинених органічних речовин по-

діляються за присутністю кисню на анаеробні та аеробні. Процеси аеро-

бної біологічної очистки можуть протікати в реакторах з біоплівками та 

(або) активним мулом, а також у біоставках. Вище згадані процеси за-

сновані на здатності мікроорганізмів трансформувати (окислювати) ор-

ганічні речовини у стабільні, низькоенергетичні сполуки. 

Найбільш поширеним технологічним рішенням на КОС є біологі-

чне очищення в аеротенках з активним мулом. Однак різке підвищення 

гідравлічного навантаження на споруди з активним мулом при низь-
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кому рівні технологічного контролю може спровокувати вимивання ак-

тивного мулу з аеротенків та вторинних відстійників, зниження його ро-

бочої дози, порушення технологічного процесу. 

Подібні складності можуть виникати і в умовах рясних атмосфер-

них опадів чи сніготанення з подальшою інфільтрацією вод у зношені 

каналізаційні мережі. Відсутність або недостатній технологічний конт-

роль призводити до зниження ефективності очищення стічних вод. 

Одним із основних прийомів інтенсифікації роботи споруд біоло-

гічного очищення, зокрема аеротенків є зонування з виділенням зон ні-

три-денітрифікації та технологічні рішення з прикріпленим на поверхні 

завантаження біоценозом. Звичайно, це потребує вдосконалення апара-

турного оформлення, зокрема, у другому випадку застосування спеціа-

льних апаратів - біореакторів. 

Процеси окислення, що проходять у контактному біореакторі, імі-

тують процеси біологічного очищення в природніх умовах (поля зро-

шення та поля фільтрації), але значно інтенсифіковані.  

Ефективність роботи контактного біореактора визначається пло-

щею поверхні, що вкрита  біоплівкою, та ступенем доступу кисню до 

неї.  

Швидкість деструкції важко-окисних  органічних сполук, що в бі-

ореакторах різних конструкції  перевищує аналогічні параметри роботи 

аеротенків. Біоплівка може бути сформована та закріплена  як на неру-

хомому, так і на рухомому носії. Прикладом останнього є  використання 

дискових біофільтрів, особливістю яких є закріплення біоплівки на ди-

сках, що обертаються на валу та поперемінно занурюються в стічну 

воду та контактують з повітрям  

Головною небезпекою для дискового біофільтру, є замулення – 

процес який характеризує відмирання активного мулу. Він може бути 

викликаний наступними причинами: великим навантаження на мікроо-

рганізми; завеликий час проходження води по апарату (зниження кіль-

кості кисню у воді); занадто велика зануреність дисків у воду (недолік 

кисню у воді), можливість інтенсивного розвитку біоплівки і забивання 

простору між сусідніми дисками. 

Головними перевагами дискового біофільтру, є: компактність; ви-

сока інтенсивність, швидкість та ефективність очищення; висока стій-

кість закріплених мікроорганізмів до перепадів концентрацій забруд-

нюючих речовин, швидкий пусковий період.  

 До недоліків даного апарату відносяться: низька продуктивність 

(до 1000 м3 /добу), відносно складна конструкція та обслуговування, та-

кож існує.  
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Перспективним завантажувальним матеріалом для контактних бі-

ореакторів є площинне жорстко-закріплене завантаження, яке має роз-

винену питому контактну поверхню, зручність монтажу та демонтажу 

при будівництві та обслуговуванні споруд, зокрема використання йор-

жового та петельного завантаження. 

Йоржове завантаження має високу питому поверхню, а щільне ро-

зташування елементів дозволяє працювати завантаженню як фільтру, 

проте в його складі є елементи, що корродують, а структура щетин може 

призводити до замулювання поверхні. 

Використання полімерного завантаження з більш короткими щети-

нами, округлої форми дозволить мінімізувати наявні недоліки, сприя-

тиме більш рівномірному розподіленню біоплівки, збільшенню робочої 

поверхні та її міцному утриманні на поверхні завантаження. 

Названі переваги неодмінно призведуть до підвищення ефективно-

сті очищення стічних вод, та дозволять уникнути складнощів при екс-

плуатації біореакторів. 

Таким чином проведений аналіз конструктивних рішень та  техно-

логічних прийомів доводить ефективність та доцільність  застосування 

контактних біореакторів у системах очищення стічних вод, зокрема ма-

лих населених пунктів чи підприємств, та дозволяє уникнути рядку не-

доліків та складнощів експлуатації , притаманних класичним біологіч-

ним очисним спорудам. 
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СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
 

Керівник – д.т.н., проф. Хворост М. В. 

Секретар – студент 4 курсу ННІЕІТІ Рафальський Є. Ю. 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРИВОДУ ТРАМВАЙНИХ 

СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ 

 

Рафальський Є. Ю. 

Науковий керівник – Кульбашна Н. І., канд. техн. наук, старший ви-

кладач 
 

Забезпечення безпеки руху в зоні стрілочних переводів потребує 

переходу на нові більш ефективні і надійні типи стрілочних переводів, 

оскільки вони є одним з найважливіших виконавчих елементів трамвай-

них колій. Існуючі трамвайні стрілочні електроприводи не мають сис-

теми регулювання швидкості, відключення двигуна відбувається при 

ударі рухомих частин стрілки об рейки із спрацьовуванням фрикційного 

захисту. Це призводить до послаблення кріплень деталей і вузлів елек-

тропривода, швидкого зношування механічних частин стрілочного пе-

реводу, що може викликати виникнення позаштатної ситуації і потребує 

частішого технічного обслуговування. Тому необхідно впровадити ре-

гульований електропривод, що дає можливість варіювати час перекладу 

стрілки, здійснювати плавний довід пера до рамної рейки, забезпечити 

захист двигуна від перевантажень без використання фрикційного зчеп-

лення. 

Тому метою роботи є вдосконалення конструкції приводу трамвай-

ного стрілочного переводу, яка підвищить швидкість і надійність руху 

вагонів на трамвайних шляхах.  

Проведено теоретичне узагальнення наукових робіт та практичних 

розробок щодо напрямків розвитку та сучасного технічного рівня стрі-

лочних електроприводів. Результати вказали на недостатню функціона-

льність експлуатованих вітчизняних стрілочних переводів.   

Трамвайні стрілочні електроприводи в Україні складаються із ком-

плекту двох соленоїдних котушок і не забезпечують плавності ходу 

пера. Стрілочні електроприводи фірми «Ханнінг & Каль», які експлуа-

тують в багатьох країнах, мають гідравлічний блок приводу, що ускла-

днює його застосування у разі низьких температур. Фрикційна муфта 

потребує сезонного переналагодження та постійної уваги обслуговую-

чого персоналу.   
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У роботі запропонований пристрій, який містить контролер, який 

приймає керуючі сигнали та оброблює їх; частотний перетворювач, 

який реалізовує плавний пуск двигуна та його керування, редуктор із 

фрикційною муфтою для захисту двигуна від перевантажень, модуль 

переміщення  шибера, який переводить обертальний  рух  головного 

валу в поступальний рух робочого шибера, та систему контрольну, яка 

виконує функцію контролю положення стрілок, та їх запирання  

(рис. 1). Центральний блок електроприводу встановлюють всередині 

трамвайної колії.  

 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема трамвайного стрілочного електроприводу 

 

Частотний перетворювач виконаний на IGBT транзисторах і міс-

тить вбудований мікропроцесорний блок програмного керування й ко-

нтролю. Вбудований мікропроцесорний блок перетворювача частоти 

здійснює керування частотою обертання асинхронного електродвигуна  

і наприкінці перехідного процесу ліквідується удар гостряків об рейки і 

включається динамічне гальмування.  

Для аналізу роботи двигуна у роботі використана узагальнена мо-

дель для дослідження асинхронної машини в середовищі Simulink па-

кету MATLAB.  

Представлена математична модель на підставі парамет-

рів діючих стрілочних переводів із типом рейок Р62, на яких 

встановлено стрілочний електропривод СП-6 з двигуном 

МСТ-0,3. Приведено розрахунок електричних та механіч-

них параметрів.  
Використання запропонованої моделі дає можливість задавати рі-

зні навантаження і вивчати реакцію й характер зміни струму в колі еле-

ктродвигуна як в нормальному режимі роботи, так і в разі відхиленнях 

від норми роботи стрілочного переводу. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНУ 

НА УХИЛАХ ІЗ ВІДОСОБЛЕНИМ РУХОМ 

 

Афанасьєв П. П. 

Науковий керівник  – Кульбашна Н. І., канд. техн. наук, старший ви-

кладач 

 

Затяжні ухили є найнебезпечнішими ділянками трамвайних марш-

рутів. Не дивлячись на те, що правилами експлуатації встановлені су-

рові вимоги щодо облаштування цих ділянок і вимог проїзду, на них 

трапляються дорожньо-транспортні пригоди, тяжкість яких дуже ве-

лика. 

Мета роботи: розробити систему безпеки руху трамвайного вагону 

на ухилі в відокремленим полотном. 

Запропонована система безпеки трамвайних вагонів на затяжних 

ухилах має змогу екстрено зупинити рухомий склад у разі виявлення 

перевищення швидкості або нештатній зміні напрямку руху на ухилі 

(скочування назад під час підйому), незалежно від стану гальмівної си-

стеми вагону та дій водія.   

Повний склад системи містить (рис. 1): 

- комплекти інфрачервоних датчиків (ІЧ) із відбивачами, що розта-

шовані уздовж ухилу по обох напрямках руху; 

- підсилювачі сигналу із ІЧ датчиків; 

- CAN-шину, за допомогою якої з’єднуються та передають інфор-

мацію інфрачервоні датчики; 

- центральний комп’ютер, який містить таймер та контролер для 

зчитування і обробки сигналів із ІЧ датчиків; 

- світлофор для трамвая, що розташований перед підйомом та пе-

ред спуском, який керується центральним комп’ютером; 

- приводи башмаконакладачів, які керуються центральним 

комп’ютером; 

- бортовий блок на трамвайному вагоні, який приймає радіосигнал 

із центрального комп’ютера та керує світловою та звуковою сигналіза-

цією вагону та гальмівною системою вагону; 

- пульт керування системою на робочому місці Центрального дис-

петчера, пов’язаний із комп’ютером за допомогою інтернет з’єднання. 
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Рисунок 1 – Склад автоматизованої системи безпеки руху 

 

Запропонована система має три ступені спрацьовування у разі ви-

никнення нештатної ситуації: 

1) у разі спрацьовування системи на нештатну ситуацію на пульт 

водія подається звуковий та світловий сигнал, що попереджає про необ-

хідність зменшити швидкість, або зупинити вагон. Водій, має зупинити 

рухомий склад, не доїжджаючи до наступного датчика руху, та дочека-

тися вимкнення сигналу, після чого, може продовжити рух у штатному 

режимі; 

2) у разі відсутності реакції водія, або неможливості зупинити во-

дієм рухомий склад службовим гальмом, під час реагування наступного 

датчика руху, до системи керування вагону подається сигнал, що приз-

водить до автоматичного спрацьовування аварійного гальма; 

3) у разі продовження руху вагону після другого ступеню спрацю-

вання системи, під час реагування наступного датчика руху, подається 

команда на уловлюючі пристрої, що знаходяться на ухилі.  

Датчики руху пропонується виконати як із відбивачами, тоді вони 

працюють як на випромінювання променя, так і на зворотний прийом 

променя від відбивачів. Сигнали від датчиків з’єднуються із комп'юте-

ром із відповідним програмним забезпеченням. Керування комп'ютером 

та системою загалом, а також відеоспостереження на ухилі, здійсню-

ється віддалено з поста Центрального диспетчера, що дозволяє скасу-

вати посаду ревізора з безпеки руху на ухилі.  
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ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В 

ЕНЕРГОМЕРЕЖУ МІСТА 

 

Івах Ю. С. 

Науковий керівник – Лукашова Н. П., канд. техн. наук, старший ви-

кладач 
 

Одним з основних напрямків розвитку транспортних засобів на 

сьогоднішній день є поступова заміна транспорту, що використовує 

двигуни внутрішнього згоряння, на електромобілі. Збільшення кілько-

сті електричних транспортних засобів робить їх важливою складовою 

системи електропостачання як на регіональному рівні, так і на рівні всієї 

країни. 

Але такий швидкий розвиток створює нові вимоги до електроме-

реж, адже це означає, що велика кількість електромобілів буде заряджа-

тися одночасно, наприклад, у пікові години ввечері. Цю проблему часто 

називають одним з основних стримуючих факторів та ризиків розвитку 

електричного транспорту у світі. Та технології також не стоять на місці. 

Вже розроблені технології, такі як Vehicle-to-Grid та Vehicle-to-Home.  

Система Vehicle-to-grid (V2G) дає можливість заощаджувати на 

різниці тарифів в різний час доби. В ночі, коли навантаження на елект-

ромережу мінімальне і тарифи на електроенергію невисокі, електромо-

біль заряджається. Вранці в пікові години, після використання певної 

кількості електроенергії, власник електромобіля продає невикористану 

енергію за високим тарифом. Після обіду, в години середнього наванта-

ження, транспортний засіб можна підзарядити, а ввечері – продати над-

лишки енергії за високим тарифом.  

Така проста схема не тільки приносить вигоду власнику транспо-

рту, але і може допомогти стабілізувати роботу міської енергомережі. 

При цьому технологію V2G можна застосовувати не тільки на особис-

тому автотранспорті: корпоративні автомобілі і громадський транспорт 

з великими батареями, залишаючись вночі підключеними на парковках 

і в депо, можуть підтримувати потужність і безпеку мережі. 

Такий же принцип працює і з автономною домашньою мережею. 

Енергообмін між автомобілем і будинком стає можливим завдяки сис-

темі Vehicle-to-Home (V2H). Електромобіль здатний забезпечувати се-

редньостатистичний приватний будинок енергією протягом кількох 

днів. 

Використання V2G в поєднанні ыз V2H дозволяє власникам дома-

шніх сонячних панелей стати одночасно і виробником, і споживачем 
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енергії. Отримуючи енергію від домашніх сонячних панелей, водій за-

ряджає свій транспорт, а потім продає надлишки енергії міської мережі 

в періоди високого навантаження. 

Для роботи цих технологій потрібні спеціальні зарядні двонаправ-

лені пристрої, що виступають інтерфейсом між мережею та електромо-

білем. Коли електромобіль заряджається від мережі електроенергія по-

дається у вигляді змінного струму, а акумулятори електромобіля збері-

гають постійний струм. 

Якщо батарею електромобіля безпосередньо підключити до шини 

постійного струму, то струм заряду і розряду необхідно буде контролю-

вати. Тому між шиною постійного струму і акумулятором необхідно 

встановлювати двонаправлений пристрій, який регулюватиме процес 

заряду і розряду, перетворюючи струм із змінного на постійний і на-

впаки. 

Таким чином, V2H та V2G дозволяють створити ідеальне поєд-

нання двох найбільш перспективних технологій – електричної мобіль-

ності та сонячної енергії. Сонячні панелі перетворюють енергію сонця 

в електрику, а батарея електрокару – використовується як накопичувач 

енергії, постачаючи її в дім, коли це необхідно. 

 

 

ВІДНОВЛЕННЯ БАНДАЖІВ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ 

МЕТРОПОЛІТЕНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГАЗОТЕРМІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

Корсун В. В. 

Науковий керівник  – Скуріхін В. І., канд. техн. наук, доцент 

 

Час роботи бандажа до переточки значною мірою визначається ін-

тенсивністю і нерівномірністю зношування поверхні катання і гребеня 

[1]. Знос бандажа, в загальному вигляді визначається через зменшення 

товщини обода, можна розглядати як результат переривчастого про-

цесу, що включає етапи «чистого» експлуатаційного зносу і репрофілю-

вання (обточування).  

Метою роботи є удосконалення технологічних процесів віднов-

лення бандажів колісних пар вагонів метрополітену за рахунок впрова-

дження газотермічних технологій. 

Регулярний знос в експлуатації зазвичай невеликий і становить 1 

– 3мм на 100 тис. км пробігу, а загальний (з урахуванням обточування) 

досягає 3-7 мм на 100тис. км. термін служби колеса по зносу визнача-
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ється головним чином обточуванням, при якому знімається значна бі-

льше, ніж в експлуатації, кількість металу. Обточування виконують для 

відновлення вихідного профілю і, отже, підтримки належних ходових 

характеристик по динаміці візків і всього екіпажу, а також для забезпе-

чення мінімального рівня безпеки шляхом усунення поверхневих дефе-

ктів механічного або термічного походження [1]. 

Зменшити знос коліс можна шляхом застосування нових колісних 

сталей, наплавленням зносостійкого шару, лубрикацією зони контакту 

колесо-рейка, загартуванням (зміцненням) поверхні катання і гребеня. 

Як показав аналіз сучасного стану питання нові зносостійкі колісні 

сталі, включаючи бейнітні, успішно розробляються за кордоном зок-

рема у Франції та Німеччині. В даний час вони знаходяться на стадії 

лабораторних випробувань. 

Транспортна компанія Дрездена (DVB) досліджує можливості збі-

льшення терміну служби коліс рейкового рухомого складу за допомо-

гою зносостійких покриттів, що наносяться на гребінь бандажа. Зок-

рема, було поставлено завдання збільшити часовий інтервал між замі-

нами коліс з 3 до 4 років. Нанесене покриття повинно знизити до міні-

муму знос гребеня, завдяки чому збільшиться термін служби високона-

вантажених коліс залізничного рухомого складу при одночасному зме-

ншенні зносу рейок [2]. 

Найбільший вплив на інтенсивність зношування здійснює поверх-

нева твердість колеса. Оптимальною поверхневою твердістю для коліс, 

що не приводить до появи мікротріщин і інтенсивного зношування ко-

нтактуючої з ним рейки, є твердість 350-370 од. 

Для підвищення зносостійкості металевих деталей використову-

ються різні методи зміцнення, за допомогою яких на поверхні виробу 

створюється шар з іншим фазовим і дисперсним складом, що перешко-

джає зносу. Плазмові методи зміцнення засновані на інтенсивному на-

гріванні поверхні деталі з подальшим відведенням тепла в масу металу. 

Відомо достатню кількість робіт, присвячених загартуванню металевих 

виробів, в тому числі і вагонних коліс. Слід зазначити, що при експлуа-

тації деталей з зміцненим шаром потрібно не тільки знизити інтенсив-

ність зносу поверхні тертя, але і зберегти, а можливо, і поліпшити вла-

стивості міцності вироби з загартованим шаром, особливо такого відпо-

відального, як колесо рейкового транспорту.  

Пропонується плазмове гартування поверхні кочення коліс і бан-

дажів проводити в циклічному режимі (імпульсне гартування). 
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При зміцненні за цим способом після двох циклів гартування про-

водять відпуск, що забезпечує отримання рівноважної структури за-

вдяки виділенню вуглецю з мартенситу гартування і залишкового аус-

теніту, а також зниження внутрішніх структурних мікронапружень. 

Обробка поверхонь сталевих деталей і вузлів високотемператур-

ною плазмою є продуктивним, економічним і технологічно легко здійс-

ненним процесом. Плазмове зміцнення поверхонь кочення коліс і бан-

дажів в поєднанні з уповільненим охолодженням в діапазоні температур 

800...400 0С призводить до поліпшення гартувальних структур і збіль-

шення розмірів зони зміцнення і може бути рекомендована до впрова-

дження. 
Список використаних джерел: 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТРОЛЕЙБУСІВ З 

АВТОНОМНИМ ХОДОМ 

 

Шипілов А. В. 

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

 

В даний час в світі більше 400 міст, які використовують тролей-

буси як наземного транспорту і майже 40 000 тролейбусів курсують за 

своїми маршрутами, 75% з яких - в країнах Східної Європи. Тролейбуси 

з успіхом функціонують у багатьох великих містах планети, у тому чи-

слі у Ванкувері, Сан-Франциско, Женеві, Ліоні, Зальцбурзі, Афінах, 

Веллінгтоні – у багатьох з них тролейбуси складають основу міської 

транспортної системи. Найбільший тролейбусний парк в Європі (за ви-

нятком СНД) знаходиться в Афінах. Загальна протяжність контактної 

мережі більше 350 км. 

Тролейбусні системи розглядаються як більш гнучкі в плані екс-

плуатації. Серед переваг можна також відзначити: відсутність забруд-

нення повітря продуктами згоряння; тривалий термін служби рухомого 

складу тролейбуса; витрати на обслуговування тролейбусного парку 

менше, ніж, наприклад, на обслуговування автобуса. 
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Тролейбус займає особливе місце серед міського пасажирського 

транспорту. Доведено, що це найбільш екологічний вид транспорту пі-

сля метро. Це малошумний вид громадського транспорту. Сучасні тро-

лейбуси за рівнем комфорту не поступаються автобусам і навіть пере-

вершують їх.  

Застосування нових гібридних тролейбусів дозволяє продовжити 

існуючі тролейбусні маршрути на 10-15 кілометрів та розширити тро-

лейбусну маршрутну мережу за рахунок можливості пересування від 

однієї тролейбусної лінії до іншої. Новий тролейбус з можливістю авто-

номного ходу крім екологічних дозволяє вирішувати проблеми забезпе-

чення жителів віддалених мікрорайонів громадським транспортом. Це 

дає можливість обійтися без будівництва контактної мережі та тягових 

підстанцій, допоможе заощадити міський бюджет. 

Але під час експлуатації рухомого складу виникають відмови різ-

ного характеру, зокрема, відмови силового електрообладнання, напри-

клад, тягових електричних двигунів (ТЕД). Багато у чому вони залежать 

від властивостей конструкції, матеріалів, режимів навантаження та 

умов експлуатації. Кількісно вони можуть оцінюватися імовірнісно-ста-

тистичними характеристиками. 

Елементна база ТЕД має значну кількість різного роду з’єднань 

між деталями, що утворюють вузли, якість яких визначається умовами 

виготовлення, а постійність характеристик - умовами експлуатації. 

Аналіз статистичних даних відмов показав, що природа їх виник-

нення і наслідки залежать від складності структури, функціональних 

зв’язків параметрів ТЕД і різноманіття впливу експлуатаційних факто-

рів.  

 У зв’язку з цим виникає завдання більш глибокого вивчення імо-

вірнісно-статистичних властивостей відмов елементів системи, на підс-

таві яких буде можливо отримати оцінки надійності системи, при раці-

ональному підборі параметрів надійності елементів тягових електрич-

них двигунів. 

У процесі роботи електричного обладнання тролейбусів, зокрема 

тягових електричних двигунів, відбувається деградація параметрів ряду 

його елементів, що у кінцевому підсумку призводить до наступних най-

більш значущих негативних наслідків: 

- втрати працездатності тягових електричних двигунів (ТЕД); 

- наявності на корпусі двигуна небезпечної для пасажирів і персо-

налу напруги; 

- збільшеного проти природного темпу зношування окремих еле-

ментів тягового електричного двигуна; 
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- підвищених вібрацій з негативним впливом на комфортність по-

їздки і безвідмовність  роботи інших елементів тролейбуса, що ушко-

джуються вібрацією двигуна. 

Таким чином, технічний стан ТЕД впливає на рівень обслугову-

вання пасажирів, а саме на безвідмовність рухомого складу, комфорт-

ність, електробезпеку, економічні показники тощо. 

Одним з більш важливих напрямків роботи з істотного підвищення 

продуктивності праці, скорочення витрат на утримання та експлуатацію 

тролейбусів є удосконалення технологічних процесів із застосуванням 

сучасних методів і засобів діагностування, сучасної нової техніки, тобто 

здійснення заходів щодо механізації та автоматизації технічного обслу-

говування і ремонту сучасних тролейбусів в умовах депо. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПНЕВМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТРОЛЕЙБУСІВ ТА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ  

 

Зінченко С. Ю, Мазур Є. В. 

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

 

Для тролейбусного транспорту, основне призначення якого – ма-

сове перевезення пасажирів, умови безпеки дорожнього руху й електро-

безпеки грають надзвичайно велику роль. Як показує аналіз,  

необхідні умови безпеки перевезення пасажирів можуть бути забезпе-

чені тільки з застосуванням нових методів і засобів контролю техніч-

ного стану агрегатів, що впливають на безпеку руху. 

Робота направлена на розв'язання існуючої проблеми щодо комфо-

ртного, безпечного перевезення пасажирів та безпеки руху. У експлуа-

таційних умовах велика частка несправностей виявляється тільки тоді, 

коли вони проявляються значною мірою. Несправності, що ведуть до 

незначного збільшення витрати електроенергії на рух, зносу базових і 

змінних деталей, зниженню ефективності гальмівних систем, можуть 

бути, не помічені водіями або ремонтним персоналом.  

Для виявлення несправностей на ранніх стадіях, запобігання дефе-

ктам і відмовам в експлуатаційних умовах, прогнозування часу вико-

нання відповідних ремонтних операцій і профілактичного обслугову-

вання необхідний контроль технічного стану  вузлів, агрегатів і апаратів 

засобами діагностики. 

Актуальність теми обумовлена необхідністю  вдосконалення та 

використання засобів технічної діагностики на підприємствах електри-
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чного транспорту, що підвищить продуктивність, надійність функціо-

нування технологічного обладнання та якість виконання технічного об-

слуговування і ремонту. 

Метою роботи є обґрунтування необхідності впровадження та за-

стосування сучасних засобів і методів технічного діагностування пнев-

матичного обладнання рухомого складу електричного транспорту на 

підприємствах МЕТ. 

Матеріали та результати досліджень. Безперервне зростання скла-

дності конструкції рухомого складу призводить до посилювання норм, 

допусків і технічних вимог. Наслідком цього є збільшення числа необхід-

них регулювань і контрольно-профілактичних операцій і в той же час чи-

сла чинників, що роблять вплив на працездатність того або іншого ву-

зла. Зростання складності технічних пристроїв вимагає підвищення квалі-

фікації обслуговуючого персоналу і витрат часу на пошук несправностей 

і їх усунення. 

Як правило, технічний стан складного  агрегату або рухомого 

складу в цілому  визначається сукупністю  параметрів (фізичних ве-

личин), значущість кожного з яких різна.  

При діагностуванні визначають, яким діям необхідно піддати об-

ладнання для запобігання відмов і відновлення рівня його працездатно-

сті. До таких дій належать операції, скеровані на підвищення або відно-

влення ресурсу окремих деталей і вузлів, зокрема пневматичного обла-

днання тролейбусів. 

Проведено аналіз впливу експлуатаційних факторів  на показники 

надійності та періодичність проведення технічних втручань. Виконано 

обробку статистичних даних відмов основних вузлів і агрегатів пневма-

тичного обладнання тролейбусів. Проведено експериментальні дослі-

дження в лабораторних умовах циклу роботи компресора та пневмати-

чного обладнання у цілому. 

Запропоновано універсальний метрологічний стенд для техніч-

ного контролю засобів вимірювання тиску, що може застосовуватися 

для повірки, калібрування та ремонту широкої лінійки засобів вимірю-

вань тиску як тих, що розташовані на транспортних засобах так і про-

мислових пристроїв (від технічних манометрів до прецизійних перетво-

рювачів тиску, включаючи датчики з цифровими вихідними сигна-

лами). 

На основі обробки статистичних даних та в результаті проведеного 

аналізу характеру відмов основних систем пневматичного обладнання 

тролейбусів та порівняльного аналізу їх експлуатаційних показників на-

дійності за останні роки, зроблено висновки, що доцільно впровадження 

та застосування сучасних засобів технічного діагностування основних 
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вузлів і агрегатів пневматичного обладнання та контролю його відпові-

дних параметрів. Це підвищить експлуатаційну надійність та економі-

чну ефективність рухомого складу та знизить затрати на його обслуго-

вування. 

 

АНАЛІЗ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 

ВІТЧИЗНЯНИХ ТРОЛЕЙБУСІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 

НАДІЙНОСТІ 

 

Семещук О. С. 

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

 

Важливість забезпечення надійності електричних машин 

міського електротранспорту на основі застосування методів і засобів ді-

агностики висуває до останніх високі вимоги.  

З усього різноманіття засобів діагностування в електротехніці най-

більше застосування в даний час знаходять апаратурні засоби для ви-

значення працездатності та справності окремих складальних одиниць 

електричного обладнання. Програмні та програмно-апаратурні засоби 

діагностування широко впроваджуються у міру поширення мікропроце-

сорних систем та обчислювальної техніки. 

При проектуванні та експлуатації засобів діагностування ці ви-

моги характеризуються: 

– номінальними і допустимими значеннями вхідних і вихідних си-

гналів; 

– статичною та динамічною точністю їх вимірювання; 

– глибиною діагностування (числом діагностованих сигналів); 

– достовірністю діагностування; 

– технічною і метрологічною надійністю; 

– способом зв’язку з об’єктом діагностування; 

– формою представлення результатів. 

Перераховані показники взаємопов’язані і повинні бути узгоджені 

між собою. Технічні засоби діагностування можуть мати похибку вимі-

рювання, що задовольняє ряду ±5; ±2,5; ±1 %.  

На величину похибки впливають:  

– вид сигналу (аналоговий або дискретний);  

– спосіб і форма передачі інформації; 

– статичні і динамічні характеристики діагностичних параметрів 
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На практиці, із всього різноманіття можливих діагностичних па-

раметрів обирають і використовують лише ті параметри, які відповіда-

ють вимогам: однозначності, стабільності, чутливості та технологічно-

сті (рис. 1-3). 

 
Рисунок 1 – Характеристика неоднозначного діагностичного 

 параметра з екстремумом в точці А та однозначних параметрів  

 

 
Рисунок 2 – Щільність розподілу результатів вимірів значення 

діагностичного параметра Si при Yi. 

 

 
 

Рисунок 3 – Характеристика високочуттєвого (1) 

 і малочуттєвого (2) діагностичних параметрів 
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Таким чином, під час виконання діагностування, можна підви-

щити достовірність одержаних результатів за оцінкою стану об’єкту. 

Це завдання може бути вирішено повторним виконанням тієї або іншої 

операції та порівнянням результатів. 
 

ВИКОРИСТАННЯ У ВІТРОЕНЕРГЕТИЦІ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ 

АВТОНОМНИХ ІНВЕРТОРІВ НАПРУГИ З ПОСЛІДОВНИМ 

З’ЄДНАННЯМ ЗА КОЛОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

 

Гончаров С. В. 

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

 

В України є великі території з високим вітровим енергетичним по-

тенціалом. Встановлені на таких територіях сучасні вітрові електроус-

тановки можуть виробляти електричну енергії з коефіцієнтом викорис-

тання номінальної потужності 0,30-0,40. 

Вітроенергетика має багато переваг. По-перше, 1 МВт вітрової еле-

ктростанції генерує більше електроенергії, ніж аналогічні електростан-

ції на інших видах ВДЕ, а іноді й на викопних джерелах енергії. По-

друге, привабливий "зелений" тариф. По-третє, позитивний інвестицій-

ний прогноз, адже якщо інвестор і заходить у вітровий сектор, то з дов-

гостроковою перспективою. 

У вітроенергетиці для генераторів середньої напруги  (3,3 – 10 кВ) 

з постійними магнітами та випрямлячем доцільно використання n низь-

ковольтних автономних інверторів напруги (АІН), що за колом постій-

ного струму з’єднані послідовно. Кожний АІН має у колі постійного 

струму підвищуючий імпульсний перетворювач для стабілізації на-

пруги. Вихідні кола АІН мають реактори і крізь окремі двохобмоткові 

або підсумовуючі трансформатори підключено до мережі змінного 

струму. При потужностях у декілька МВт за рахунок підвищення на-

пруги генератора дозволяє значно зменшити струм, що спрощує пере-

давання енергії до перетворювача. 

При імпульсному характері напруги на реакторах можна вважати, 

що струм у них впродовж дії імпульсу змінюється за лінійним законом. 

У разі використання широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) імпульси на-

пруги АІН мають коефіцієнт заповнення γ.  

Максимальна амплітуда пульсацій струму при використанні моду-

люючої напруги трикутної форми симетричної відносно нуля має місце 

при γ = 0,5. Це відповідає часу, коли 1-ша гармоніка напруги плеча АІН 

(напруга завдання) близька до нулю рисунок 1.  



 

 

157 

 

 
 

Рисунок 1 – Осцилограми напруги окремого АІН,  

результуючої напруги 

 

У разі з’єднання трьох АІН за рахунок зсуву імпульсів напруги АІН 

на третину ТМ на інтервалі ∆t (для першого АІН) виникають три стани, 

коли:  

– виходи першого та другого АІН підключено до позитивного ви-

воду джерела, а вихід третього до негативного (схема заміщення на ри-

сунку 2, в);  

– вихід першого АІН підключено до позитивного виводу джерела, 

а виходи третього та другого до негативного (схема заміщення на рису-

нку 2, г); 

 – виходи першого та третього АІН підключено до позитивного ви-

воду джерела, а вихід другого до негативного (схема заміщення анало-

гічна рисунку 2, в).  

Відповідні значення напруги на реакторі першого АІН становлять 

Ud/3, 2Ud/3, Ud/3 (Ud – напруга джерела).  

Середнє значення напруги на реакторі на інтервалі ∆t становить:  

                                         (1)  

Очевидно, що амплітуда пульсацій зрівнювального струму визна-

чається частотою модуляції та індуктивністю реактора. Значення L об-

межено падінням напруги ∆U для першої гармоніки струму АІН, що не 

перевищує c = ∆UФ(1)= КUd – перша гармоніка вихідної фазної напруги, 

К – коефіцієнт перетворювання АІН за напругою) для максимального 

значення струму IMAX.  

Отже,  

                                            (2)  

де ω – кутова частота першої гармоніки вихідної напруги АІН.  
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Рисунок 2 – Паралельне вмикання інверторів напруги:  

а) структурна схема; б) спрощена схема для одної фази; в), г) схеми за-

міщення на інтервалі модуляції  

 

Значення частоти модуляції можна визначити за умови обмеження 

амплітуди пульсацій зрівнювального струму відносно амплітуди вихід-

ного струму АІН 

                               (3) 

Отримуємо:  

                                              (4) 

Для дворівневого АІН з попередньою модуляцією третьою гармо-

нікою або за векторної ШІМ UЛ(1) = 0,707 Ud, стосовно фазної напруги 

K = 0,408. Якщо с = 0,05 (5%) значення частоти модуляції становить fM 

=12095 Гц (за частоти вихідної напруги 50 Гц). 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЧАСТОТНОГО 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ 

 

Зінченко Д. Р. 

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

 

Асинхронний електропривод з керованим моментом принципово 

дозволяє виконати умову МD = МС. Прогрес технологічного обладнання 

прагне підвищення продуктивності над шкоду якості виробленої проду-

кції. Лідируючі електротехнічні корпорації виробляють регульовані 

електроприводи, що комплектуються комп'ютеризованими засобами ав-
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томатизації, є гнучкою системою програмування, призначеною для ба-

гатофункціонального використання. Кошти, вкладені в такі системи, 

найшвидше окупаються. 

Одне із застосувань регулюючого електроприводу спільно з дода-

тковими технологічними пристроями, може використовуватися як за-

соби регулювання різноманітних технологічних параметрів, таких як 

температура, тиск, рівень, продуктивність і дозування. 

Модернізація насосної установки шляхом заміни енергоємного об-

ладнання, такого як електропривод насоса, на регульований дозволить 

досягти мети енергозбереження. Впровадження та активний розвиток 

систем діагностики, обслуговування та візуалізації дозволить більш ко-

ректно та зручно працювати з технологічними процесами та процесами 

управління. 

Для економної роботи насосної установки існує низка правил, за-

снованих на зміну частоти обертання робочих коліс насоса, рахунок 

цього зменшується втрата електроенергії. 

У сучасних насосних установках зміна частоти обертання насосів 

відбувається за допомогою автоматизованого електроприводу (АЕП). 

Під електроприводом мається на увазі електромеханічна система, що 

складається з діючих один з одним перетворювачів, керуючих та інфо-

рмаційних пристроїв, а також пристроїв сполучення з зовнішніми елек-

тричними, механічними, керуючими та інформаційними системами, 

призначена для приведення в рух виконавчих органів робочої машини 

та управління ним з метою реалізації технологічного процесу.  

Електроприводи, що обслуговуються, нерідко виявляються авто-

матизованими, отже, їх процеси не потребують контролю оператора. 

Основними способами управління в електроприводах вважаються про-

грамовані мікроконтролери та (або) промислові комп'ютери, таким чи-

ном АЕП прийнято вважати комп'ютеризованим. Дане поняття застосо-

вується для інтегрованих систем багаторухових електроприводів, що 

поєднуються з комп'ютерними засобами автоматизації та розгалуже-

ними інформаційними мережами у складі технологічних агрегатів та 

комплексів. 

Зразкова спрощена схема силових кіл цього перетворювача пока-

зана на рисунку 1. Всі елементи даної схеми розраховані і поставля-

ються у складі перетворювача Даний перетворювач призначений для ча-

стотного управління асинхронними трифазними електродвигунами по-

тужністю до 37 кВт. 
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Рисунок 1 –  Спрощена схема силових кіл перетворювача час-

тоти 

 

Перетворювач частоти забезпечує: плавний запуск електродви-

гуна із заданим темпом; плавний само-запуск з тим же темпом після від-

новлення напруги живлення; регулювання (відповідно до задаючого си-

гналу), наприклад, тиску, що розвивається насосом у замкнутій системі 

регулювання тиску; роботу у нерегульованому режимі з ручним завдан-

ням частоти напруги живлення електродвигуна; захист електродвигуна 

та перетворювача від струмів перевантаження та короткого замикання; 

захист електродвигуна від неприпустимого зниження та перевищення 

напруги мережі живлення. 
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 

ПРОМИСЛОВОГО РОБОТА  

 

Хасарджі Б. Є. 

Науковий керівник – Петренко О. М., доктор техн. наук, доцент 

 

Промислові роботи (ПР) мають складну кінематичну структуру, 

велику кількість керованих координат (від 3 до 7), кожна з яких керу-

ється окремим приводом.  Для виконання заданої технологічної операції 

необхідно забезпечити групове керування приводами координат.   

Складальний промисловий робот серії "SKILAM", кінематичну 

схему якого зображено на рисунку 1, містить чотири рухомі ланки: три 

обертальні (плече R1, лікоть R2, захоплювальний пристрій ЗП) і одне 

поступальне (кисть R3). 
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Рисунок 1 – Кінематична схема ПР "SKILAM" 

  

 За характером руху, формою робочої зони ПР належить до прос-

торової ангулярної системи координат.  

Широке поширення ПР серії "SKILAM" пояснюється тим, що го-

ризонтальне компонування і кінематична структура дозволяють значно 

розширити об'єм обслуговування, збільшити швидкість переміщення 

захоплення, збільшити податливість руки в горизонтальній площині 

при її жорсткості у вертикальній площині, що полегшує виконання ба-

гатьох складальних операцій; підвищити компактність і скоротити ме-

талоємність конструкції (електродвигун з хвильовим редуктором убу-

дований безпосередньо у вісь повороту руки); досягти гарних динаміч-

них характеристик (привод розвантажений від маси ланок руки).  

З аналізу динамічних моделей механічної частини виходять насту-

пні основні вимоги до привода ПР:  

- система привода повинна стійко працювати в умовах змінного 

моменту інерції, обумовленого зміною положення кінематичних ланок 

та маси вантажу;  

- оскільки наявність довгих механічних передач і прагнення пони-

зити масу кінематичних ланок маніпулятора призводять до істотного 

впливу пружності на динаміку маніпуляційної системи, необхідно, щоб 

привод забезпечував демпфування динамічних навантажень.  

До технологічних вимог належать забезпечення заданих парамет-

рів руху, а саме: точності відпрацювання траєкторії або позиціонування, 

плавного регулювання швидкості в широкому діапазоні, можливості 

тривалого знаходження захоплювального пристрою в заданій точці ро-

бочої зони.  

Високі вимоги висуваються до масогабаритних показників двигу-

нів, які розміщуються на ланках маніпуляційної системи і створюють 

додаткові динамічні навантаження для приводів попередніх координат.  

Нині в електроприводах промислових роботів широкого застосу-

вання набули асинхронні двигуни. Це зумовлено зручністю і простотою 

регулювання швидкості та моменту. Динамічні вимоги до двигунів ПР 
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наближені до вимог для приводів подач металорізальних верстатів. Осо-

бливістю ПР є те, що електричні машини часто розміщуються безпосе-

редньо у зчленуваннях, при цьому кожен подальший двигун навантажу-

ється масою попереднього. Звідси жорсткіші вимоги до маси двигунів.  

Приводи ПР працюють в інтенсивних динамічних режимах, тому 

для підвищення швидкодії бажано мати максимально можливе приско-

рення у перехідних процесах: 

),/( `

max мехДnрри JJM                                   (1) 

де Мприп – максимально припустимий момент двигуна;  

     JД – момент інерції двигуна;  

     J`м ех – приведений момент інерції механізму.  

Підвищити прискорення при тих же габаритах можливо, або збі-

льшивши перевантажувальну здатність двигуна, або понизивши момент 

інерції. До механізмів повороту належать механізми, що здійснюють 

поворот усього маніпулятора або більшої його частини навколо верти-

кальної осі. Обертання передається від двигуна через редуктор на шес-

тірню, закріплену на рухомій платформі.  

Основним навантаженням таких механізмів є динамічний момент. 

Статичним моментом можна нехтувати. При визначенні динамічних на-

вантажень необхідно враховувати, що момент інерції механізму зміню-

ється, тому при розрахунку набувають його максимального значення. 

Динамічний момент (інерційний), що виникає в період розгону і галь-

мування: 

Мдин=Jдин· ε,                                              (2) 

де Jдин – момент інерції частин маніпулятора, що обертаються, кгм2;  

      ε – кутове прискорення,  рад/ с2. 

Розрахунок потужності електричного двигуна та подальший вибір 

електропривода промислового робота здійснювався із врахуванням на-

ступних чинників:  

- необхідні динамічні властивості при пуску, гальмуванні та зміні 

навантаження;  

- діапазон регулювання швидкостей;  

- різновид необхідної механічної характеристики режиму роботи в 

часі та необхідна точність підтримання заданого режиму;  

- частота включень приводного механізму; 

- виконати розрахунок потужності та здійснити вибір електродви-

гуна для першого ступеня рухомості плеча промислового робота при мі-

німальній швидкості та максимальній вантажопідйомності; 

- статичним моментом опору нехтувати.  

Для оцінки динамічного моменту зроблені наступні припущення:  
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- закон зміни швидкості – трапецеїдальний;  

- довжина шляху розгону Sp дорівнює довжині шляху уповіль-

нення St і складає деяку частину загального шляху переміщення S (рис. 

2):  

Sp=St=K1S; 

- момент інерції механізму вважати для максимального вильоту 

руки 

R=R1+R2; 

- при найбільшій швидкості ПР маємо вантажопідйомність 1 кг, 

при найменшій швидкості вантажопідйомність 20 кг;  

- максимальне прискорення вантажу та елементів конструкції ПР 

не більше 5 м/с2; 

- колові швидкості переміщень на кінцях ланок і кутові швидко-

сті кожної даної ланки наведено в таблиці 1. 

 

 
Рисунок 2 – Графік зміни швидкості 

 

Таблиця 1 – Колові та кутові швидкості переміщень на кінцях ла-

нок 

 
Для привода ПР з лінійним переміщенням на 1 м, зі швидкістю  

1,45м/с довжина шляху розгону: 
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         .29.0
5

45.1maxmax ctt mp 
                               (5) 

Час руху зі сталою швидкістю: 
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                                 (6) 

Для привода ПР з лінійним переміщенням на 1 м зі швидкістю 0,7 м/с 

довжина шляху розгону: 
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Отриманими даними користуватимемося при орієнтовних розраху-

нках потужності. Прискорення, виражене через параметри, задане в те-

хнічних даних: 
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де φ=1/(R1+R2)= 1/(400+250)=0,0015. 

Момент інерції навантаження: 

JН = Jг+Jм= К2·Jг,                                           (7) 

де Jг=m·r2 – момент інерції від маси корисного вантажу на максималь-

ному радіусі обертання;  

     Jм – момент інерції частин маніпулятора, що обертаються при макси-

мальному радіусі переміщення;  

    K2– коефіцієнт конструкції; за результатами розрахунків для існую-

чих роботів “Unimat”, “Универсал-50”, “SR-3” K2 = (1.8-2.3). 

Визначимо Jм.  

Для номінальної швидкості при K2:         Jг =Jм; 

Jм=R2· Jг=0,652·0,6=2,535 кг·м2. 

При νmax: 

;958,2535,265,01 22maxmax мкгJJJ MГн 
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.7423,0/958,2/ maxmaxmax

2 

ÃÍ JJÊ  

При νmin: 

;958,10535,265,020 22minmin мкгJJJ MГн 
  

.3,145,8/958,10/ minminmin

2 

ÃÍ JJÊ  

Підставляючи значення величин з формул (1), (7) у формулу (2), 

отримаємо вираз для динамічного моменту: 

;
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Вважаємо υном =1 м/с, тоді при переміщенні на 1 м довжина шляху 

розгону: 
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Розраховуємо потужність привода за найбільшим динамічним мо-

ментом:  

Mдин.= 84,51  Нм. 

Потужність привода обертального ступеня рухомості: 

,



динМР                                               (10) 

де η – ККД передач, що пов’язують двигун з виконавчою ланкою, для 

хвильового редуктора, 0,85;  

      ω – кутова швидкість обертального ступеня рухомості, рад/с;  

     Мдин – динамічний момент (момент інерції), Н·м. 
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.71
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98,38 ВтМР ном
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ном
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Тип двигуна обираємо, користуючись вимогами та рекомендаці-

ями. 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДЛЕГЛОГО КЕРУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОПРВОДОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

 

Райський В. В. 

Науковий керівник – Хворост М. В., д.т.н., професор 

 

Сучасний автоматизований електропривод – складна система ав-

томатичного управління, яка може входити до складу складнішої сис-

теми автоматичного управління. Системи управління розрізняють за 

призначенням: підтримка постійності регульованої змінної, системи 

програмного управління і стежачі системи. Системи управління розріз-

няють за родом апаратури: релейно-контакторні, з електромашинними 

підсилювачами, з магнітними підсилювачами, з електронними та напів-

провідниковими перетворювачами. Система автоматичного управління 

двигуном постійного струму передбачає або зміну швидкості обертання 

пропорційно деякому сигналу управління, або підтримання цієї швид-

кості незмінною при впливі зовнішніх дестабілізуючих факторів.  

Розрахунок параметрів і налаштування систем підлеглого регулю-

вання проводиться шляхом послідовної оптимізації окремих контурів, 

починаючи з самого внутрішнього до зовнішнього. 

Під оптимізацією контуру розуміють вибір типу регулятора і на-

лаштування параметрів останнього на виконавчий орган, що найкраще 

буде задовольняти технічним вимогам із урахуванням обмежень в еле-

ктричній і механічній частинах приводу. 

Спосіб підлеглого регулювання дозволяє легко здійснити обме-

ження будь-якого параметра, а також розрахувати та налаштувати сис-

тему так, щоб вона задовольняла поставленим вимогам. 

Для обмеження будь-якого параметра хi досить обмежити вихідну 

величину регулятора (i+1)-го контуру, що практично не становить тру-

днощів. Доки (i+1)-й регулятор перебуває у стані насичення, напруга на 

його виході залишається постійною. Коло регулювання для (i+1)-го та 

всіх зовнішніх стосовно нього контурів, завдяки цьому, розмикається і 

регулюється лише величина хi, задане значення при цьому залишається 

постійним. 
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Коли при збільшенні параметра Х(i+1) вихідна напруга (i+1)-го ре-

гулятора виявиться меншою за граничне значення, останній вийде з ре-

жиму насичення і почне регулювати X(i+1) параметр, працюючи на лі-

нійній частині своєї характеристики. Якщо жоден із регуляторів не пра-

цює у зоні насичення, здійснюється регулювання всіх параметрів сис-

теми. 

Розрахункова структурна схема контуру струму представлена на 

рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Розрахункова схема контуру струму 

 

Отримаємо графік перехідного процесу I = f(t) представлений на 

рисунку 2. 

 
 

Рисунок 2 – Перехідний процес I=f(t) у замкненому контурі струму 

 

Запропонована система управління електроприводом з підлеглим 

регулюванням координат; визначено параметри регуляторів струму та 

швидкості; побудовані графіки перехідних процесів при пуску в холос-

тому, номінальному режимі та зупинці, динамічних електромеханічних 

характеристик; побудовані графіки перехідних процесів у замкнутій си-

стемі із урахуванням ЕРС двигуна та  динамічних характеристик елект-

роприводу. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ  ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

Загоруйко А. Д.  

Науковий керівник – Далека В. Х., докт.  техн. наук, професор  

 

Електричний транспорт забезпечує перевезення пасажирів та ван-

тажів за рахунок перетворення електричної енергії в механічну. Це пе-

ретворення забезпечує електропривод, що на транспортних засобах 

включає тяговий електродвигун, систему керування, редуктора, колеса. 

Крім тягового електроприводу на транспортних засобах використову-

ється ряд допоміжних електроприводів для забезпечення роботи апара-

тів пневмосистеми, гідросистеми, дверей, кондиціонерів, тощо . 

Живлення електроприводів транспортних засобів забезпечується 

як від стаціонарних джерел так і автономних. Повна структурна схема 

живлення електроприводів трамвайних вагонів та вагонів метрополі-

тену представлена на рисунку 1.  

МЕМ ТП КБМ КМ

СП СК ТЕД

РК КБР ТП

Рисунок 1.1 – Структурна схема живлення електроприводів 

трамвайних вагонів метрополітену 

Х Х
КК1

КК2

 
Рисунок 1 – Структурна  схема живлення трамвайного вагона  

та вагона метрополітену 

 

Електрична енергія напругою 6,0 або 10 кВ подається з міської ене-

ргосистеми (МЕМ) до тягової підстанції міського електротранспорту 

(ТП), де понижується напруга та випрямляється струм. Далі через кабе-

льну мережу (КБМ) вона передається до контактної мережі (КМ) і через 

ковзний контакт «контактний провід - струмоприймач» (КК1) на транс-

портний засіб (ТЗ), на якому струмоприймач (СП) забезпечує живлення 

тягового електричного двигуна (ТЕД) через систему керування (СК). В 

подальшому електричне коло живлення замикається через рухомий ко-

нтакт «колесо - рейка» (КК2), рейкову колію (РК) та кабельну мережу 



 

 

169 

негативної полярності (КБР) на тягову підстанцію.  

Живлення електроприводів тролейбусів проводиться від двох кон-

тактних проводів мережі (КМ) за схемою, що представлена на рисунку 

2. 

 

КМ КБМ ТП МЕМ

СП СК ТЕД

Транспортний засіб ТЗ

Х
Х

КК1

Рисунок 2 – Структурна схема живлення тролейбусів 

 

На автономних транспортних засобах живлення електроприводів 

може бути забезпечено від тягових акумуляторних батарей (ТАБ), супе-

ркондесаторів (СПК) із зовнішніми (СЗЗ), або внутрішніми (СЗВ) сис-

темами їх заряду  рисунку 3. 

 
Рисунок 3 – Структурна схема живлення автономних  

транспортних засобів 

 

В ряді транспортних засобів використовуються комбіновані сис-

теми живлення електроприводів, тобто від контактної мережі, або ТАБ 

(СПК), а також, наприклад, дизель-генераторної установки (ДГУ) (рис. 

4). 
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Рисунок 4 – Структурна схема живлення тягового електропривода тра-

нспортного засобу з автономним ходом за рахунок власної електроста-

нції 

 

Практично на усіх транспортних засобах використовуються допо-

міжні електроприводи, зокрема для приводу компресорів, генераторів, 

насосів гідропідсилювачів, вентиляторів, склоочисників, дверних меха-

нізмів тощо. Живлення допоміжних електроприводів (ДЕП) прово-

диться як від контактної мережі, так  і від низьковольтної бортової сис-

теми (БСЖ), що містить генератор, реле-регулятор, акумуляторну бата-

рею або статичний перетворювач із вихідними напругами постійного 

струму 24 В та трьохфзним  400 В.  

Таким чином, за даною класифікацією, доцільно розглядати надій-

ність живлення тягових електроприводів транспортних засобів за чоти-

рма групами та за п’ятою для допоміжних електроприводів: 

1) живлення від тягової підстанції за однопровідною контактною 

мережею з використанням рейкової колії (трамвай, метро, фунекулер, 

рудничий транспорт); 

2) живлення від тягової підстанції за двопровідною контактною 

мережею (тролейбус, рудничний транспорт); 

3) живлення електроприводів на автономних транспортних засо-

бах від тягових акумуляторних батарей, суперкондесаторів із зовніш-

німи або внутрішніми  системами їх заряду (електромобілі, електро-

буси); 

4) комбіноване живлення електроприводів  від контактної мережі, 

або тягових акумуляторних батарей, суперконденсаторів, дизель-гене-

раторних установок які розміщені на транспортних засобах (тролейбус, 

електробус, рудничий транспорт);  

5) живлення допоміжних електроприводів (ДЕП) із напругою 825, 

600, 400 та 24 В. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ТРОЛЕЙБУСІВ 

 

Акомелков С. Г. 

Науковий керівник – Далека В. Х., докт.  техн. наук, професор  

 

Електричному транспорту належить досить важлива роль у життє-

забезпеченні міст. Наряду з якісним обслуговуванням пасажирів до 

нього досить високі вимоги для  забезпечення безпеки руху, безпеки па-

сажирів та  обслуговуючого персоналу. Особливо актуальним для тро-

лейбусів є забезпечення відповідного рівня електробезпеки. 

Цей рівень електробезпеки формується та забезпечується на усіх 

етапах життєвого циклу тролейбусів: проектуванні, виробництві, екс-

плуатації та ремонті і контролюється за відповідними нормативними па-

раметрами.  

Встановлено наступні основні вимоги електробезпеки до тро-

лейбусів, що розробляються та експлуатуються. 

Високовольтні кола тролейбуса повинні мати не менше двох сту-

пенів ізоляції. Для проводів, що мають два шари ізоляції - ця вимога 

вважається виконаною. Опір та електрична міцність ізоляції апаратів та 

машин, що встановлені на тролейбусі, повинні відповідати вимогам 

ДСТУ 3601,  ДСТУ 2773.  

Площа перерізу кабелів та проводів повинна відповідати струмо-

вим навантаженням відповідно до ДСТУ 2773. 

У електричного обладнання високовольтних кіл відстань між неі-

зольованими частинами повинна бути: по поверхні ізолятора не менше 

ніж 20 мм, по повітрю – не менше ніж 12 мм. Штанги струмоприймачів 

повинні бути виготовлені з непровідного матеріалу. Допускається за-

стосування металевих штанг із суцільним ізоляційним покриттям зовні-

шньої поверхні штанг упродовж, не менше ніж 2,5 м від головки стру-

моприймача. 

Електрообладнання, встановлене на даху тролейбуса та під його 

кузовом, яке не захищене оболонками, повинно бути встановлено на 

брудостійких ізоляторах. Сходинки, двері та їх поручні повинні бути 

ізольовані від корпусу тролейбуса та мати величину опору ізоляції від-

повідно до експлуатаційної документації на тролейбус. 

На панелі приладів кабіни водія повинен бути встановлений сигна-

лізатор високої напруги. Місце розташування сигналізатора високої на-

пруги визначається технічним завданням на розроблювання тролей-

буса. 
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Тролейбус повинен бути обладнаний бортовим засобом контролю 

електробезпеки тролейбуса, Конструкція бортового засобу контролю 

безпеки тролейбуса повинна дозволяти водієві виконувати перевірку 

його справності та придатності до роботи. 

Бортові засоби контролю електробезпеки тролейбуса, незалежно 

від їх технічного стану (справний, несправний),  не повинні погіршу-

вати показники електробезпеки тролейбуса. 

Тролейбус для перевірки стану опору ізоляції його основних скла-

дових вузлів високовольтного кола повинен бути обладнаний діагнос-

тичною панеллю, яка розміщена у захищеному від вологи та зручному 

для виконання вимірювальних робіт місці. 

Електробезпека тролейбуса після його виготовлення повинна оці-

нюватися за показниками опору та міцності ізоляції. На тролейбусі, 

який обладнаний імпульсним регулятором додатково повинна викону-

ватися перевірка параметрів електричних  імпульсів на його корпусі. 

Параметри електричних  імпульсів на корпусі тролейбуса з імпульс-

ними регуляторами відносно землі не повинні перевищувати величин: 

а) за амплітудою імпульсу – 40 В; б) за тривалістю імпульсу біля основи 

– 3 мкс. 

Опір ізоляції між окремими елементами конструкції тролейбуса та 

електричними колами після його виготовлення визначається нормати-

вами та вимірюється відповідними приладами за затвердженими мето-

диками. 

Ізоляція високовольтних кіл тролейбуса повинна витримувати  

протягом 60 секунд  випробну напругу синусоїдальної форми частоти 

50 Гц, величина якої залежить від рівня робочої напруги. 

Вимоги до показників електробезпеки тролейбусів, що перебу-

вають в експлуатації. Електробезпека тролейбуса, що перебуває  в 

експлуатації, повинна оцінюватися за показниками опору ізоляції 

та (чи) струму витоку. Якщо в процесі перебування тролейбуса в 

експлуатації  був  встановлений імпульсний регулятор, то необхідно 

виконати контроль за спеціальними вимогами. 
Опір ізоляції тролейбуса, що знаходиться в експлуатації, повинен 

бути не менше визначеного в експлуатаційній документації заводу-ви-

робника. У разі відсутності вказаного показника опір ізоляції між висо-

ковольтними електричними колами і кузовом тролейбуса та між висо-

ковольтними і низьковольтними колами на сухому і чистому тролейбусі 

повинен бути не менше ніж 5 МОм. 

Опір ізоляції тролейбуса вимірюється мегомметром із похибкою 

вимірювання не більше ніж 20 % та випробною напругою 100, 500 або 

1000 В відповідно до робочої напруги. 
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Для виконання вимірювання опору ізоляції високовольтних кіл ві-

дносно корпусу тролейбуса необхідно провести з’єднання усіх частин 

кіл струму високої напруги. Опір ізоляції вимірюється між корпусом 

тролейбуса та високовольтними колами. Результати вимірювання опору 

ізоляції, якщо вони виконуються на тролейбусі, що перебуває в експлу-

атації,  повинні бути записані в журнал. Для виконання вимірювання 

опору ізоляції високовольтних кіл відносно низьковольтних кіл необхі-

дно провести з’єднання усіх частин кіл струму високої напруги та ок-

ремо усіх частин кіл низької напруги, від’єднавши їх від акумуляторної 

батареї. Опір ізоляції вимірюється між колами високої та низької на-

пруги.  

Під час виконання контролю опору ізоляції треба виконувати не 

менше ніж три виміри. За результат контролю приймається середнє зна-

чення опору ізоляції.  

Контроль струму витоку. Під час вимірювання обидва струмо-

приймачі повинні бути встановлені  на плюсовий провід контактної ме-

режі. На тролейбусі повинні бути увімкнені всі високовольтні спожи-

вачі, які живляться від контактної мережі. Струм витоку на корпус тро-

лейбуса вимірюється між корпусом тролейбуса та заземлювачем з вели-

чиною опору не більше ніж 4 Ом. Для виконання  контролю може засто-

совуватися будь-який прилад, який має захист від перевантаження та  

дозволяє виміряти струм до 10 мА. Струм витоку не повинен перевищу-

вати 3 мА при номінальній напрузі контактної мережі. Похибка вимі-

рювання струму витоку повинна бути не більше ніж 2,5%. Для бортових 

засобів контролю значення похибки вимірювання визначається тільки 

для умов дощу.  

Контроль параметрів електричних імпульсів. Параметри електри-

чних імпульсів на корпусі тролейбуса з імпульсними регуляторами ви-

мірюються електронним осцилографом, що має вхідний опір не менше 

ніж 1 МОм з похибкою вимірювання напруги не більше ніж  ±10 % на 

резисторі величиною (1±5) % кОм, який під’єднано між корпусом тро-

лейбуса та заземлювачем. Виміри треба  виконувати на нерухомому 

тролейбусі із увімкненим імпульсним регулятором. За результат конт-

ролю приймається максимальне значення  амплітуди імпульсу та трива-

лості  імпульсу.  

Оскільки забезпечення відповідного рівня електробезпеки тролей-

бусів, особливо для нових машин з імпульсними системами керування, 

потребує удосконалення методів контролю технічного стану електрич-

ної ізоляції та розробки відповідних технічних засобів, то актуальним є 

продовження наукових досліджень в даному напрямку. 
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ПЛАНУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 

МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ 

 

Ілляшенко Д.С. 
Науковий керівник – Кузнєцов А. І., канд.  техн. наук, доцент  

 

Міський пасажирський транспорт – важлива галузь народного го-

сподарства. Без чітко функціонуючої транспортної системи сучасне мі-

сто не може існувати. В багатьох містах України міський електричний 

транспорт відіграє велику роль в обслуговуванні населення. На його 

долю приходиться від 42% до 56% усіх міських перевезень пасажирів. 

В свою чергу підприємства міського електротранспорту спожива-

ють значні обсяги електроенергії. Зокрема питомі витрати електроенер-

гії для трамвая та метрополітену 60-90, а для тролейбуса 90-120 Вт/т км. 

За статистичними даними 90-95 % відсотків електроенергії спожива-

ється на тягу, тобто для безпосереднього забезпечення пасажирських 

перевезень, а 10-5 % на технологічні потреби підприємств. 

Оскільки вартість електроенергії зростає, то її раціональне спожи-

вання є досить актуальним. Підвищення рівня енергозбереження дося-

гається розробкою та впровадженням відповідних організаційних, тех-

нічних, економічних та соціальних заходів. Одним з основних напрям-

ків при цьому можна виділити удосконалення методів планування спо-

живання електроенергії на тягу та власні потреби підприємств електро-

транспорту.  

В даний час для планування витрат електроенергії використову-

ють галузеві комунальні норми: 

1. ГКН 02.07.005-2001 Витрати електроенергії трамвайними 

вагонами та тролейбусами. Нормативи. Метод розрахунку. 

2. ГКН 02.05.020–2004 Питомі витрати електроенергії на власні 

потреби підприємств міського електротранспорту. 

Ці галузеві комунальні норми, які були затверджені раніше, перед-

бачають використання статистичних даних роботи підприємств. 

Тому кожне підприємство зобов’язане вести облік витрат електро-

енергії, який повинен включати реєстрацію наступних статистичних да-

них: пробіг трамвайних вагонів за рік; пробіг тролейбусів за рік; кіль-

кість перевезених пасажирів трамваєм за рік з виділенням окремо плат-

них пасажирів; кількість перевезених пасажирів тролейбусом за рік з 

виділенням окремо платних пасажирів; витрати електроенергії на пере-

везення пасажирів за рік. 
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Встановлені норми витрат електроенергії на пасажирські переве-

зення повинні переглядатись кожні 5 років. Перший перегляд норм – 

через 3 роки. Нормативи витрат електроенергії повинні встановлюва-

тися за результатами науково-дослідних робіт з визначення характери-

стик рухомого складу та умов їх експлуатації або за статистичними да-

ними за період не менше половини строку служби рухомого складу, 

встановленого в нормативній документації, але не менше: 7 останніх ро-

ків  для підприємств , які мають трамвай та тролейбус; 5 останніх років для 

підприємств, які мають трамвай або тролейбус.  

Нормативне значення витрат електроенергії повинно вираховува-

тися згідно з рівнянням, яке зв’язує витрати електроенергії з факторами, 

що впливають на обсяг енергоспоживання, а саме: 

j

nj

j

jp XaaA 





1

0
, 

де а0 – сталий коефіцієнт, який враховує вплив місцевих умов руху на 

витрати електроенергії; 

     аj – коефіцієнти впливу факторів на витрати електроенергії, які ана-

логічні питомим витратам електроенергії; 

      n – загальна кількість факторів, які впливають на витрати електрое-

нергії.  

Коефіцієнти впливу факторів повинні визначатися  методом МНК 

з використанням програми Microsoft Excel, або іншої програми, яка до-

зволяє визначити коефіцієнти рівняння і статистичні критерії для пере-

вірки значущості коефіцієнтів рівняння та наявності зв’язку між факто-

рами та витратами електроенергії. 

Планування витрат електроенергії.  Витрати електроенергії на на-

ступний рік повинні визначатися шляхом підстановки планових показ-

ників пробігу та кількості перевезених пасажирів у рівняння: 

Y = а0 + а1Х1 + а2Х2 + а3Х3 + а4Х4, 

де а0, а1, а2, а3, а4 – значення коефіцієнтів впливу факторів, які на-

дані для кожного міста України2 (а1, а3 = 0 – для підприємств, що екс-

плуатують тільки тролейбуси; а2, а4 = 0 – для підприємств, що експлуа-

тують тільки трамваї). 

Х1 – планове значення пробігу трамвайних вагонів на наступний 

рік, тис. км; 

Х2 – планове значення пробігу тролейбусів на наступний рік, тис. 

км; 

Х3 – кількість пасажирів, яку планується перевезти у наступному 

році трамвайними вагонами, тис. пас; 
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Х4 – кількість пасажирів, яку планується перевезти у наступному 

році тролейбусами, тис. пас.  

Y – витрати електроенергії на пасажирські перевезення, тис. 

кВт*год.  

Довірчий інтервал для рівня фактичних витрат електроенергії по-

винен визначатися за формулою: 

Yз = Yр  у, 

де Yз – фактичне значення витрат електроенергії, тис. кВт*год 

     Yр – розраховане значення витрат електроенергії, тис. кВт*год;  

     у- похибка визначення витрат електроенергії (тис. кВт*год), 

яка нормується. 

При формуванні замовлення на електроенергію до енергопостача-

льної компанії її величина повинна визначатися на рівні максимальної 

межі довірчого інтервалу, тобто: 

Yз=Yр+, 

де  Yз – обсяг  енергії, яка замовляється, тис. кВт*год. 

Актуальність вирішення проблем ефективного використання енергоресур-

сів підприємства обумовлена об’єктивними і суб’єктивними причинами, 

пов’язаними з постійною зміною економічної ситуації, значним ростом конкуре-

нції між суб’єктами господарювання за ринки ресурсів і ринки готових товарів 

та надання транспортних послуг. Знання та використання систематизованих ос-

нов управління енергоресурсами підприємства дозволяють приймати найбільш 

адекватні і своєчасні управлінські рішення, які сприяють реалізації головної мети 

підприємства електротранспорту. 

 

 

МЕТОДИ  І  ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  

МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ  

 

Чукурна О. О. 

Науковий керівник  – Доманський В. Т., докт. техн. наук, професор  

 

У технічному переоснащенні міського транспорту, подальшому 

збільшенні його пропускної спроможності вирішальна роль належатиме 

електричному транспорту. У відповідності до стратегії розвитку та під-

вищення енергоефективності міських електротягових мереж на період 

2020–2035 рр. необхідно покращення техніко-економічних показників 

систем електропостачання міського електротранспорту та економного 

використання паливно-енергетичних і фінансових ресурсів. 



 

 

177 

У зв'язку з цим зростають вимоги щодо питань якості проекту-

вання трамвайних та тролейбусних ділянок, оптимізації вже працюю-

чих систем електропостачання, економії електроенергії. 

Метою роботи є створення методів і алгоритмів імітаційної моделі 

системи електропостачання міського електротранспорту із складними 

схемами живлення тягових мереж і рішення задач проектування та екс-

плуатації. 

В даний час добре відпрацьовані методи розрахунку в нормальних 

та аварійних режимах порівняно простих схем електропостачання тра-

мвайних та тролейбусних ліній. Але у практиці проектування реальних 

ділянок міського електротранспорту доводиться розраховувати норма-

льні режими і режими короткого замикання в складних схемах зовніш-

нього електропостачання тягових підстанцій, схемах живлення електро-

тягових мереж складних вузлів з великою кількістю внутрішніх зв'язків 

та урахуванням впливу режимів роботи зовнішньої системи електропо-

стачання і т.д. Методу розрахунку таких схем немає. 

Розрахунок миттєвих схем є одним із елементів імітаційної моделі 

систем електропостачання електричного транспорту. Разом з тим відо-

мими методами можливо розрахувати тільки достатньо прості схеми тя-

гового електропостачання електричного транспорту. До того ж існує ці-

лий ряд задач (розрахунок втрат енергії в тяговій мережі, урахування 

дійсного рівня напруги на струмоприймачах трамваїв і тролейбусів при 

виконанні тягових розрахунків, імітація роботи пристроїв релейного за-

хисту і т.п.), які вимагають знання струморозподілу, падінь напруги, 

втрат потужності на кожному елементі тягової мережі. Подібні розра-

хунки існуючими методами часто пов’язані з певними труднощами. 

Практика ж проектування потребує розраховувати достатньо складні 

схеми. При цьому бажано, щоб алгоритми розрахунку не залежав від 

ступеню складності схеми, так як тільки тоді він буде універсальним і 

може бути легко реалізований на ЕОМ.  

Цим вимогам в повної мірі відповідає запропонований матричний 

метод розрахунку тягових мереж, так як розрахунок будь-якої складної 

схеми приводить до формального запису вихідних даних у виді матриць 

з послідовними однотипними операціями над ними. Метод дозволяє 

просто урахувати навантаження пристроїв для компенсації реактивної 

потужності живильних ліній електропостачання тягової підстанції, на-

вантаження трамваїв або тролейбусів в режимах тяги або рекуперації. 

Створення імітаційної моделі системи електропостачання зі скла-

дною конфігурацією тягової мережі дозволить вирішити низку практи-

чних задач, зокрема визначення показників режимів під час проекту-

вання складних систем електропостачання; розробку методів і засобів 
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для вимірювання втрат енергії в тяговій мережі. Можливість прове-

дення експериментів в реальній системі тягового електропостачання 

дуже обмежені, а порою і не можливі, але для рішення ряду задач необ-

хідно імітувати будь-які режими, відтворювати  будь-які експлуатаційні 

переключення і т.д. Таким чином, задачі імітаційного моделювання при 

дослідженні системи електропостачання міського електротранспорту на 

ЕОМ актуальні.  

Використання імітаційного моделювання у практиці проектування 

дозволяє виконувати розрахунки складних схем електропостачання і 

сприяє значному підвищенню якості розрахунків. Це дає можливість ви-

бирати раціональні варіанти системи електропостачання складних схем. 

Імітаційну модель системи тягового електропостачання міського елект-

ротранспорту можливо представити як сукупність наступних частин: 

блок імітації напруги на шинах тягової підстанції, що дозволяє ураху-

вати вплив зовнішньої системи електропостачання; блок імітації сис-

теми тягового електропостачання; блок імітації навантажень трамваїв 

та тролейбусів; блок організації руху трамваїв та тролейбусів; обчислю-

вальний блок.  

В обчислювальному блоці здійснюється розрахунок миттєвих 

схем,  розрахунок струмів короткого замикання, автоматично склада-

ються вихідні матриці активних і пасивних параметрів віток, прово-

диться статистична обробка результатів розрахунку. 

При імітаційному моделюванні складних систем електропоста-

чання виникають труднощі вибору опору тягової мережі складних діля-

нок, урахування навантажень деповських колій і напруги холостого 

ходу на вводах тягових підстанцій. Тому для моделювання навантажень 

фідерів, що живлять трамвайні та тролейбусні депо та напруги холос-

того ходу на вводах тягових підстанцій запропоновано імітувати по їх 

статистичним характеристикам. Для цього виконана обробка результа-

тів статистичних вимірювань і отримані ймовірні закони і функції роз-

поділення цих величин для імітаційної моделі. 
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СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. Коваленко Л. Б. 

Секретар – студент 1 курсу ННІБЦІ М’яло Д. Ю. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ РЯДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕРІОДИЧНИХ ЗМІН НАВАНТАЖЕННЯ У БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЯХ 

 

Дячкіна Є.Є. 

Науковий керівник – Коваленко Л. Б., канд. фіз.-мат. наук, доцент.  

 

Проблема навантаження будівельних конструкцій є однією з клю-

чових проблем при проектуванні та будівництві, адже її коректне 

розв’язання обумовлює ефективність та безпеку в експлуатації буді-

вель.  

Серед всіх типів навантажень виокремимо ті, що носять періодич-

ний характер, наприклад, ті, що зображено на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Періодичні зміни навантаження на будівельні конструкції 

 

Кожен з розглянутих типів періодичних навантажень може бути 

представлений функцією: 

𝑃1(𝑥) = {
𝑝0,          0 ≤ 𝑥 ≤

𝑙

2
,

0,           
𝑙

2
< 𝑥 ≤ 𝑙;

                               (1) 

𝑃2(𝑥) = {
𝑝0𝑥,          0 ≤ 𝑥 ≤

𝑙

2
,

0,           
𝑙

2
< 𝑥 ≤ 𝑙.

                            (2) 

 

Доведено, що додавання нескінченої суми простих гармонічних 

коливань можуть відтворити будь-які періодичні процеси, які не схожі 
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на гармонічні. Розклад періодичної функції, заданої на інтервалі [– 𝑙; 𝑙] 
у ряд Фур’є, представляється нескінченою сумою  

𝑓(𝑥) =
𝑎0
2
+∑𝑎𝑛 cos

𝑛𝜋𝑥

𝑙
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝑙

∞

𝑛=1

,                       (3) 

де коефіцієнти 𝑎0,𝑎𝑛, 𝑏𝑛 – коефіцієнти Фур’є обчислюються за форму-

лами: 

𝑎0 =
1

𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

−𝑙

,                                                 (4) 

𝑎𝑛 =
1

𝑙
∫ 𝑓(𝑥) cos

𝑛𝜋𝑥

𝑙
𝑑𝑥

𝑙

−𝑙

,                                    (5) 

𝑏𝑛 =
1

𝑙
∫𝑓(𝑥) sin

𝑛𝜋𝑥

𝑙
𝑑𝑥.

𝑙

−𝑙

                                    (6) 

Для розкладу у ряд Фур’є функція 𝑓(𝑥) має задовольняти умовам 

Діріхле, тобто: 

1) бути неперервною на проміжку [−𝑙; 𝑙] або мати скінчену кіль-

кість розривів 1-го роду; 

2) проміжок [−𝑙; 𝑙] можна поділити на скінченну кількість інтер-

валів, в кожному з яких функція 𝑓(𝑥) обмежена та монотонна. 

Розглянуті функції змінного навантаження на будівельні констру-

кції задовольняють умовам Діріхле, отже відповідні функції можуть 

бути розкладені в ряд Фур’є.  

Проведені обчислення коефіцієнтів Фур’є дозволяють записати 

розклад функцій навантаження на будівельні конструкції, що мають пе-

ріодичний характер, у ряд Фур’є: 

𝑃1(𝑥) =
𝑝0
4
+
𝑝0
𝜋𝑛
∑sin

𝑛𝜋

2

∞

𝑖=1

cos
𝑛𝜋𝑥

𝑙
+ (1 − cos

𝑛𝜋

2
) sin

𝑛𝜋𝑥

𝑙
;             (7) 

𝑃2(𝑥) =
𝑝0
16
+

𝑝0𝑙

2𝜋2𝑛2
∑(𝑛𝜋 sin

𝑛𝜋

2
+ 2 𝑐𝑜𝑠

𝑛𝜋

2
− 2)

∞

𝑖=1

cos
𝑛𝜋𝑥

𝑙
+ 

+(𝑛𝜋 (1 − cos
𝑛𝜋

2
) + 𝑠𝑖𝑛

𝑛𝜋

2
) sin

𝑛𝜋𝑥

𝑙
.                              (8) 

Представлений алгоритм дозволяє проводити якісний аналіз змін-

них навантажень, що носять періодичний характер, на будівельні конс-

трукції, та може бути застосований при розв’язанні прикладних задач. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ У БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЯХ МЕТОДАМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО 

ЧИСЛЕННЯ 

 

Лютенко М.М. 

Науковий керівник – Коваленко Л. Б., канд. фіз.-мат. наук, доцент.  

 

Диференціальне числення – потужний математичний апарат, який 

застосовується при розв’язанні широкого класу прикладних задач. Ана-

ліз динамічних характеристик будівельних конструкцій може бути про-

ведений за допомогою диференціальних рівнянь.  

Відомо, що вільні коливальні процеси у будівельних конструкціях 

описує однорідне диференціальне рівняння другого порядку із сталими 

коефіцієнтами: 

𝑥′′ + 2ℎ𝑥′ + 𝜔2𝑥 = 0.                                        (1) 
Розв’язання рівняння (1) проводиться із застосуванням характери-

стичного рівняння 

𝑘2 + 2ℎ𝑘 + 𝜔2 = 0,                                        (2) 
корені  якого  визначаються  у  відповідності  до  знаку  дискримінанта    

𝐷 = 4(ℎ2 − 𝜔2) характеристичного рівняння. 

Було поставлено задачу визначити характер коливань у будівель-

них конструкціях в залежності від співвідношень параметрів ℎ і 𝜔 та 

дослідити поведінку інтегральної кривої при 𝑡 → ∞. 

Розглянуто всі можливі випадки, а саме: 

1) ℎ > 𝜔. В такому випадку 𝐷 < 0, а корені характеристичного рі-

вняння дійсні та різні. Загальний інтеграл рівняння (1) за таких 

умов набуває вигляду: 

𝑥 = 𝑒−ℎ𝑡 (𝐶1𝑒
√ℎ2−𝜔2𝑡 + 𝐶2𝑒

−√ℎ2−𝜔2𝑡).                      (3) 

2) ℎ = 𝜔. В такому випадку 𝐷 = 0, а корені характеристичного рі-

вняння дійсні та кратні. Загальний інтеграл рівняння (1) за та-

ких умов набуває вигляду: 

𝑥 = 𝑒−ℎ𝑡(𝐶1 + 𝐶2𝑡).                                    (4) 
3) ℎ < 𝜔. В такому випадку 𝐷 < 0, а корені характеристичного рі-

вняння комплексні. Загальний інтеграл рівняння (1) за таких 

умов набуває вигляду: 

𝑥 = 𝑒−ℎ𝑡 (𝐶1 cos√ℎ
2 − 𝜔2𝑡 + 𝐶2 sin√ℎ

2 −𝜔2𝑡).         (5) 
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Граничний перехід lim
𝑡→∞

𝑥(𝑡) дозволяє проаналізувати поведінку ін-

тегральних кривих. Графічна інтерпретація вільних коливань у будіве-

льних конструкціях в залежності від співвідношення параметрів, що 

описують коливальний процес, представлена на рис. 1. 

 
                          (а)                                  (б)                                 (в) 
 

Рисунок 1 – Інтегральні криві, що описують коливальний процес у будівельних констру-
кціях в залежності від співвідношення параметрів, що описують коливальний процес: 

(а) - ℎ > 𝜔, (б) - ℎ = 𝜔, (в) - ℎ < 𝜔. 
 

Розв’язання поставленої задачі дозволило усвідомити взає-

мозв’язок математики із загальнотехнічними дисциплінами. Побудо-

вана математична модель за заданими властивостями коливальних про-

цесів у будівельних конструкціях дозволила визначити характер віль-

них коливань. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО 

ПОРЯДКУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Антосик А.О.  

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

 

Вивченню диференціальних рівнянь в курсі вищої математики, зо-

крема, математичного аналізу, відводиться чи не найбільше часу. Вра-

хуємо розділи диференціального та інтегрального числення, які переду-

ють вивченню диференціальних рівнянь. Це обумовлено необхідністю 

оволодіння потужним математичним апаратом для подальшого пі-

знання інших предметів різних спеціальностей – технічних, економіч-

них, будівельних, екологічних. Більш того диференціальні рівняння та 

їх системи слугують основами в побудові математичних моделей задач 

науки, техніки, виробничих процесів, бізнесу. В цьому їх цінність, акту-

альність.  

Проте розуміння цього приходить з часом, з накопиченням пев-

ного об’єму знань, досвіду та необхідності безпосередньо досліджувати 

певну проблему. На початку вивчення диференціальних рівнянь, коли 

розглядаються типи рівнянь, методи їх обчислення, виникає питання 
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щодо їх застосування . На відміну, скажімо, вивчення визначеного інте-

гралу починається з обчислення площі плоскої фігури чи маси стержня. 

Візьмемо за мету продемонструвати найпростіші застосування дифере-

нціальних рівнянь вже першого степеня на прикладах задач природни-

чого змісту. Розглянемо задачу із області світлотехніки та джерел сві-

тла. 

Визначити форму дзеркала, яке спрямований на нього потік пара-

лельних променів збирає в одну точку.  

Для побудови математичної моделі розглядається переріз дзеркала 

площиною Oxy, щоб точка, в якій збираються промені (фокус) була по-

чатком координат, а вісь іксів паралельна до променів. У перерізі утво-

рюється лінія y=f(x). З геометричної оптики відомо, що кут падіння про-

меня дорівнює куту його відбиття  

𝑦′ = 𝑡𝑔𝛼 =
𝑦

√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥
 

Диференціальне рівняння 

𝑦′ =
1

𝑦
(√𝑥2 + 𝑦2) 

є диференціальною моделлю задачі. Вона описує форму перерізу 

дзеркала 

√𝑥2 + 𝑦2 = 𝑥 + 𝐶, 

Яка являє собою сімейство парабол. Відповідно, поверхня дзер-

кала описується параболоїдом обертання. 

У процесі побудови математичних моделей важливе значення має 

знання законів тієї області науки чи техніки, з якою пов’язана природа 

задачі, що досліджується. Наприклад, у механіці це може бути другий 

закон Ньютона, у електротехніці – закон Кірхгофа. Розглянемо задачу. 

Тіло, яке в момент часу має температуру  Т0, помістили в середо-

вище, в якому підтримується температура  Т1. Визначити закон зміни 

температури тіла в момент часу t. 

За законом Ньютона про охолодження тіла функція Т(t)  повинна 

задовольняти рівняння 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=−𝑘(𝑇(𝑡) − Т1), де k – коефіцієнт пропорцій-

ності. Розвізком задачі  є функція Т(t) = Т1 − 𝐶𝑒
−𝑘𝑡 

В задачі можуть бути задані початкові умови. Тоді в результаті 

одержимо частинний  розв'язок, який задовольняє задані умови, тобто є 

розв’язком задачі  Коші диференціального рівняння, як у наступній за-

дачі. 

Човен сповільнює свій рух під дією опори води, який пропорцій-

ний квадрату швидкості човна. Нехай початкова швидкість човна 3м/с, 
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а його швидкість через 4с складає 1м/с. Через який час швидкість човна 

зменшиться до 1см/с? 

Згідно з другим законом Ньютона  ma=F, де m – маса човна, a=
𝑑𝑢

𝑑𝑡
 

його прискорення. За умовою задачі сила опору води F=kv2 , тож маємо 

диференціальне рівняння m
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=kv2,  розв′язком якого є функція 𝑣(𝑡) =

3𝑚

𝑚−3𝑘𝑡
. Повертаючись до початкових умов задачі, одержимо  𝑣(𝑡) =

6

𝑡+2
 

, тоді Т=598с. 

Результати досліджень наглядно, на прикладах доводять можли-

вість побудови математичних моделей на основі диференціальних рів-

нянь першого порядку. Тобто, такі рівняння можуть бути наповнені ре-

альним змістом, який відображає  природні процеси, швидкість їх про-

тікання в часі тощо. 

 

 

МЕТОД БАЙЄСОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ  

 

Парфенов О.Є. 

Науковий керівник – Вороновська Л.П., канд. пед. наук 

 

Розглядається задача, як задача розпізнання образів в такій поста-

новці: дано множину об’єктів: 

𝑃 = 𝑃{𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛} 
і множину специфікацій обєкта, що підрозділяються на класи: 

𝐷 = {𝐷1 , 𝐷2, … , 𝐷𝑚} 
Нехай 𝑋 − простір ознак, точками якого є вектори ознак об’єктів : 

𝑥: 𝑃 → 𝑋, 
де 𝑥 – функція, що ставить у відповідність об’єкту  𝑃𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ його ве-

ктор ознак  𝑥(𝑃𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅.  Тоді: 

𝛿: 𝑋 → 𝐷, 
де 𝛿 − вирішальне правило, яке становить у відповідність вектору ознак 

об’єкта певну його специфікацію.  

Для розв’язання цієї задачі можна застосувати такі методи розпі-

знання образів: метод Байєса, метод 𝑘-cередніх та інші. 

Метод Байєсової класифікації є статистичним методом і дозволяє 

розрахувати ймовірність належності об’єкта до заданого класу. Він за-

снований на теоремі Байєса. 

Нехай подія 𝐴 може наступити за умови появи однієї з несумісних 

подій 𝐵1 , 𝐵2, … , 𝐵𝑛, які утворюють повну групу. Нехай відомі ймовірно-

сті цих подій та умовні ймовірності 𝑃𝐵1(𝐴), 𝑃𝐵2(𝐴), … , 𝑃𝐵𝑛(𝐴) події 𝐴. 



 

 

185 

Ймовірність події 𝐴, яка може наступити лише за умови появи од-

нієї з несумісних подій  𝐵1 , 𝐵2, … , 𝐵𝑛, що утворюють повну групу, дорі-

внює сумі добутків ймовірностей кожної з цих подій на відповідну умо-

вну ймовірність події 𝐴: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐵1) ∙ 𝑃𝐵1(𝐴) + 𝑃(𝐵2) ∙ 𝑃𝐵2(𝐴) + ⋯+ 𝑃(𝐵𝑛) ∙ 𝑃𝐵𝑛(𝐴). 

Оскільки невідомо, яка з подій 𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑛 наступить, їх назива-

ють гіпотезами. Припустимо, що було здійснене випробування і насту-

пила подія 𝐴. Тоді, використовуючи цю інформацію, можна перераху-

вати умовні ймовірності події 𝑃𝐴(𝐵1), 𝑃𝐴(𝐵2), … , 𝑃𝐴(𝐵𝑛) за формулою: 

𝑃𝐴(𝐵𝑖) =
𝑃(𝐵𝑖) ∙ 𝑃𝐵𝑖(𝐴)

𝑃(𝐵1) ∙ 𝑃𝐵1(𝐴) + 𝑃(𝐵2) ∙ 𝑃𝐵2(𝐴) + ⋯+ 𝑃(𝐵𝑛) ∙ 𝑃𝐵𝑛(𝐴)
, 

де  𝑃𝐴(𝐵𝑖) визначає, яка ймовірність того, що об’єкт 𝐴 належить 

класу 𝐵𝑖 . 
Формула Байєса дозволяє переоцінити ймовірність гіпотез, після 

появи події 𝐴, коли не відомо, яка з подій 𝐵1 , 𝐵2, … , 𝐵𝑛 призвела 

до цього. 

 

 

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ 

ІНТЕГРАЛІВ 

 

Ліпошко В.В. 

Науковий керівник – Ламтюгова С.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент 

 

Методи Монте-Карло (ММК) – це чисельні методи розв'язання ма-

тематичних завдань за допомогою моделювання випадкових величин. 

ММК дозволяють успішно вирішувати математичні завдання, зумов-

лені імовірнісними процесами. Понад те, під час вирішення завдань, які 

пов'язані з будь-якими ймовірностями, можна штучно придумати імові-

рнісну модель (і навіть не одну), що дозволяє вирішувати ці завдання. 

Також цей метод підійде для обчислення визначених інтегралів. Розгля-

немо: 

𝐽 = ∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

. 

При обчисленні цього інтеграла за формулою прямокутників інте-

рвал [a, b] розбивається на N однакових інтервалів, у серединах яких 
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обчислюються значення підінтегральної функції. Обчислюючи зна-

чення функції у випадкових вузлах, можна отримати точніший резуль-

тат: 

𝐽 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
≈

𝑏−𝑎

𝑁
∑ 𝑓(𝑥i)𝑁
𝑖=1 ,  xi=a+𝛾i(b-a). 

Тут 𝛾i – будь-яке число, що належить проміжку [0;1]. 

Наведемо графік, що показує графічну реалізацію методу Монте-

Карло для обчислення визначеного інтеграла з випадковими вузлами 

(рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Інтегрування методом Монте-Карло (1-й випадок) 

Похибка обчислення інтеграла за цим методом ~
1

√𝑁
 , що значно бі-

льше, ніж детермінованих методів. 

Але при обчисленні кратних інтегралів детермінованими мето-

дами оцінка похибки переростає в завдання часом складніше, ніж обчи-

слення інтеграла. У той самий час похибка обчислення кратних інтегра-

лів ММК слабко залежить від кратності і легко обчислюється у кожному 

даному випадку майже без додаткових витрат. 

Розглянемо ще один метод Монте-Карло (рис.2) на прикладі обчи-

слення визначеного інтегралу: 

𝐽 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
, 0 ≤ 𝐽 ≥ 1. 

 
Рисунок 2 – Інтегрування методом Монте-Карло (2-й випадок) 
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Як бачимо на рис. 2, інтегральна крива лежить у одиничному ква-

драті, і, якщо ми зуміємо отримувати пари випадкових чисел, рівномі-

рно розподілених на інтервалі [0, 1], отримані значення (γ1, γ2) можна 

інтерпретувати як координати точки в одиничному квадраті. Тоді, якщо 

цих пар чисел отримано досить багато, можна вважати, що  

𝐽 =
𝑆

𝑁
. 

 Тут S – число пар точок, що потрапили під криву, а N – загальна 

кількість пар чисел. 

ММК дозволяє більш-менш точно визначити правильну відповідь. 

Для того, щоб підвищити точність, потрібно збільшувати кількість то-

чок. Ще точність можна підвищити зменшенням граничної площі, мак-

симально наблизивши її до самої функції. 

В тих випадках, коли звичайні детерміновані методи стає складно 

або неможливо використовувати, на допомогу приходить Монте-Карло. 

Цей метод також чудово підійде для знаходження інтегралів, коли фун-

кція задана неявно.  

 

 

КВАДРАТУРНІ ФОРМУЛИ ГАУСА ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ 

ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ 

 

Багдасарян М.А. 

Науковий керівник – Ламтюгова С.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент 

 
Формулою найвищої алгебраїчної точності, n-точковою квадрату-

рою Гауса, або квадратурною формулою Гауса (на честь Карла Гауса), 
називається формула:  

∫ 𝜔(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈ ∑ 𝜔𝑖𝑓(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑏

𝑎
, 

що обчислює точне значення інтегралів для поліномів порядку не 
вище 2n − 1 з відповідним вибором вузлів xi і ваг wi при i = 1,…,n. 

Один із найпоширеніших випадків, коли 𝜔(х) = 1, тоді для знахо-
дження вузлів і ваг використовують поліноми Лежандра Pn(x), а метод 
називають квадратурою Гауса-Лежандра. Вузли знаходять, як корені 
поліномів Pn(x). Аналітичного співвідношення для них немає, а для ва-
гових коефіцієнтів n-го порядку формула має вигляд: 

𝜔і =
2

(1 − хі
2)[Р𝑛

′ (𝑥𝑖)]
2
. 
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Для обчислення інтегралів на проміжку [-1;1] у випадку вагової 

функції 𝜔(𝑥) =
1

√1−𝑥2
 використовують поліноми Чебишова першого 

роду Tn, вузли і ваги будуть задані співвідношеннями: 

𝑥𝑖 = cos (
2𝑖−1

2𝑛
𝜋), 𝜔𝑖 =

𝜋

𝑛
. 

Коли ж 𝜔(𝑥) = √1 − 𝑥2 використовують поліноми Чебишова дру-
гого роду Un, а вузли і ваги можна знайти із співвідношень: 

𝑥𝑖 = cos (
𝑖

𝑛+1
𝜋), 𝜔𝑖 =

𝜋

𝑛+1
𝑠𝑖𝑛2 (

𝑖

𝑛+1
𝜋). 

Для вагової функції 𝜔(𝑥) = (1 − 𝑥)𝛼(1 + 𝑥)𝛽, де 𝛼 та 𝛽 > −1 ви-
користовують поліноми Якобі Pn(α,β)(x). В такому разі, вагові коефіціє-
нти можна знайти із співвідношення: 

𝜔𝑖 = −
2𝑛 + 𝛼 + 𝛽 + 2

𝑛 + 𝛼 + 𝛽 + 1
 
Г(𝑛 + 𝛼 + 1)Г(𝑛 + 𝛽 + 1)

Г(𝑛 + 𝛼 + 𝛽 + 1)(𝑛 + 1)!
 

2𝛼+𝛽

𝑃𝑛
′(𝑥𝑖)𝑃𝑛+1(𝑥𝑖)

. 

Щоб порахувати інтеграл ∫ 𝑒−𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
 можна скористатись по-

ліномами Лаґерра Ln. Вузли будуть коренями полінома Ln, а ваги задані 
формулою: 

𝜔𝑖 =
𝑥𝑖

(𝑛 + 1)2[𝐿𝑛+1(𝑥𝑖)]²
. 

В більш загальному випадку 𝜔(𝑥) = 𝑥𝛼𝑒−𝑥 використовують узага-
льнені поліноми Лаґерра Ln(α). 

Для обчислення інтегралу ∫ 𝑒𝑥
2
𝑓(𝑥)𝑑𝑥

+∞

−∞
 вузли квадратури xi шу-

кають як розв'язки поліномів Ерміта (фізичної версії) Hn(x), а відповідні 
ваги wi можна знайти: 

𝜔𝑖 =
2𝑛−1𝑛! √𝜋

𝑛2[𝐻𝑛−1(𝑥𝑖)]²
. 

При використанні метода Гауса похибка майже дорівнює нулю, за 
що він і отримав назву метода найвищої математичної точності. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ 

ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ НА ОСНОВІ 

БАГАТОВИМІРНОГО МАСИВУ ДАНИХ 

 

Некрасов Я. В., Бабкіна Є. О. 

Науковій керівник – Мордовцев С. М., канд. техн.. наук, доцент 

 

Застосування методів багатовимірного статистичного аналізу в про-

мисловості та економіці дозволяє оцінювати результати обробки нако-

пиченої інформації з використанням інтегральних індексів, що дає 
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змогу проводити рейтингові дослідження рівня розвитку об'єктів, що 

вивчаються. 

Метою є розробка методичного підходу до побудови таких інтегра-

льних індексів з використанням методу головних компонент. 

Для побудови інтегрального індикатора, що оцінює n суб'єктів на основі 

m показників, використовується лінійна модель, методу головних ком-

понентів у вигляді 

                                     IWΛF T0.5 ~
 

,                            (1) 

де T

nFFF ),....,( 21F  - центрований та нормований вектор-стовпець не-

корельованих головних компонент; I – матриця вихідних центрованих 

частинних індикаторів 

1

/
n

k k k

j j j

j

i i i n


  ; 

WT – транспонована матриця, у якої елементами є нормовані власні ве-

ктори-стовпці Tk

n

kk www ),...,,( 21kw  ковариацийної матрици S, відпові-

дні власним значення k визначаються з рівняння 0det  ES k ; Е – 

одинична матриця;  - діагональна матриця значень k .  

Власні вектори визначаються з рівняння  

                                              
kkk wwS                                       (2) 

з дотриманням умови нормування 
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                                        (4) 

Умова, що забезпечує побудову моделі має вигляд: 

1

1

/ 0.55
m

i

i

 


                                      (5) 

Як показали розрахунки, у більшості випадків для аналізу викори-

стовують першу компоненту, яку можна сприйняти як інтегральний ін-

декс системи показників. 

Щодо аналізу соціально-економічного розвитку, використання ме-

тоду головних компонент дозволяє на основі приватних індикаторів 

провести рейтингову оцінку за різними напрямками розвитку підпри-

ємств галузей, промислових районів та регіонів, що може бути викори-

стане при розробці стратегічного розвитку галузі чи галузі. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ НА 

ОПТИМІЗАЦІЮ 

 

Тарасенко С. О. 

Науковий керівник – Ситникова Ю. В., канд. пед. н., доц. 

 

Натепер існує запит сучасного виробничого сектору спрямований 

на вирішення питання забезпечення підприємств фахівцями з економі-

чною освітою вдало володіючи міждисциплінарними знаннями про ви-

рішення задач оптимізації. Фахівці з економіки та підприємництва на 

пряму пов'язані з розрахунками, прогнозуванням ринкових тенденцій і 

оцінкою можливих ризиків. Оптимізація відіграє важливу роль та є од-

нією з ключових задач в сфері підприємницької діяльності. Тож, розу-

міння цього поняття та пошук методології рішення є актуальним пи-

тання для майбутніх фахівців. 

Як відомо, задачі оптимізації пов’язані з пошуком найкращого рі-

шення питання або виробничої задачі. А технологічно-методологічну 

базу пошуку оптимального розв’язку серед усіх доступних рішень скла-

дає математичний апарат, завдяки якому й розв’язуються екстремальні 

задачі, як то задачі на максимум та мінімум. Наприклад, такі задачі, як: 

задачі організації виробництва щодо отримання максимального прибу-

тку при заданих обмеженнях на ресурси, задачі управління підприємни-

цтвом з метою мінімізації витрат виробництва, задачі оптимального ро-

зподілу виробничих потужностей, задачі щодо оптимізації інвестицій, 

задачі про мінімізаці. витрат виробничих тощо. Тож, необхідним для 

вивчення у курсі вищої математики є дослідження таких екстремальних 

задач, як задачі найкращого наближення функцій, оптимального вибору 

параметрів обчислювальних процесів або вузлів інтерполювання, на-

ближене розв’язування систем нелінійних рівнянь та нерівностей і т.п. 

Екстремальні задачі ґрунтуються на необхідних і достатніх умовах 

оптимальності або на їх геометричній інтерпретації, натомість чисельні 

методи баготовимірної оптимізації – на наближеному обчисленні міні-

мального значень цільової функції та знаходженні шуканої точки міні-

муму або однієї з точок множини. Методами безумновної мінімізації, 

що має вигляд функції яка прямує до мінімуму є: метод покоординат-

ного спуску і симплексний метод, що у свою чергу відносяться до мето-

дів нульового порядку, градієнтні і субградієнтні методи, метод спря-

жених градієнтів, які відносяться до методів першого порядку, а також 

метод Ньютона та його модифікації, які відносяться до методів другого 

порядку. 
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Приклад. На ринок поставляються меблі з трьох підприємств за 

цінами відповідно 80, 75 та 65 коп. за 1 штуку. На завантаження 1 штуки 

в кожному із підприємств відповідно витрачається по 1; 6 та 5 хвилин. 

Замовлено 12 штук, і для своєчасної доставки необхідно, щоб на заван-

таження цих меблі витрачалося не більше 40 хвилин. Потрібно визна-

чити, з якого підприємства і в якій кількості необхідно доставляти ме-

блі, щоб загальна вартість закупівлі була мінімальною, якщо підприєм-

ства можуть виділити для продажу відповідно 10, 8 та 6 штук. 

Розв’язання. Побудуємо економіко-математичну модель. Для 

цього позначимо: 𝑥1 - кількість меблів, що буде закуплено на першому 

підприємстві (штук); 𝑥2, 𝑥3 – кількість меблів, закупленої відповідно у 

другому та третьому (штук). Поставка потрібної кількості меблів опи-

сується рівністю: 𝑥1 + 𝑥1 + 𝑥1 = 12; наступне обмеження, яке описує 

витрати часу на завантаження продукції: 𝑥1 + 6𝑥1 + 5𝑥1 < 40; обме-

ження щодо можливостей поставок продукції з кожного підприємства: 

𝑥1 ≤ 10, 𝑥2 ≤ 8, 𝑥3 ≤ 6. Вартість продукції, що закуповується, визнача-

ється як сума добутків ціни на відповідні її обсяги. Отже, цільову 

функцію можна записати так:  𝐹 = 800𝑥1 + 750𝑥2 + 650𝑥3. Тож, еко-

номіко-математична модель задачі має вигляд:  

𝑚𝑖𝑛𝐹 = 800𝑥1 + 750𝑥2 + 650𝑥3   

при умові 

{
 
 

 
 
𝑥1 + 𝑥1 + 𝑥1 = 12;
𝑥1 + 6𝑥1 + 5𝑥1 < 40;

𝑥1 ≤ 10;
𝑥2 ≤ 8;
𝑥3 ≤ 6;

𝑥𝑖 < 0, (𝑖 = 1,2,3).

. 

Отже, математичні методи вирішення задач оптимізації широко 

використовуються фахівцями всього світу в сфері економіки, тому над-

важливим залишається засвоєння всіх можливих видів та способів їх за-

стосування не тільки теоретичного, але й практичного. Вирішення цих 

задач, які базуються на поняттях змінні величини, функції, нерівності, 

використовують обчислювальний апарат математики та інші знання з 

вищої математики, дозволяють вдало використовувати ці методи. 
Список використаних джерел: 

1. Жалдак М. І.Основи теорії і методів оптимізації: Навчальний посібник. / 
М. І. Жалдак, Ю. В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 608 с.  

2. Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності : Навчальний по-

сібник. / Л. О. Волонтир, Н .А. Потапова, І. М. Ушкаленко, І. А. Чіков; Вінницький націо-
нальний аграрний університет. – Вінниця : ВНАУ, 2020 – 404 с.   
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ЦИЛІНДР У ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ КУРСУ ВИЩОЇ 

МАТЕМАТИКИ   

 

Мишкова В.Є.  

Науковий керівник – Якунін А.В., канд. техн. наук, доцент  
 

«Я почув і забув. Я побачив і запам’ятав. Я зробив і зрозумів» – 

девіз школи Бебіджа.    

Математична складова вищої технічної освіти характеризується 

зближенням з дисциплінами фахової підготовки, значним посиленням її 

прикладної спрямованості. Реалізація цих тенденцій відбувається в 

складних умовах зниження рівня математичної освіти абітурієнтів і ско-

рочення аудиторного часу на вивчення вищої математики.    

Спираючись на розгалужену мережу ідей,  понять, методів і при-

йомів, які лежать в основі прикладних застосувань математичного апа-

рату, необхідно забезпечити надання студентам відповідного теоретич-

ного матеріалу, усвідомлення ролі математики в сучасному світі, вихо-

вання прикладної математичної культури – формування початкових 

умінь і навичок математичної постановки реальної задачі, вибору адек-

ватного математичного інструментарію, доведення розв’язування до 

практично прийнятного результату з використанням обчислювальних 

засобів.  

Опанування вищої математики відбувається здебільшого шляхом 

розв’язування задач. Саме в них зосереджується і проявляється зміст, 

методи і практична цінність відповідного навчального матеріалу. Дове-

дення розв’язку багатьох задач до практично завершеного вигляду ви-

магає громіздких обчислень, спростити які дозволяє використання 

комп’ютерних технологій. При виборі низки прикладних задач необхі-

дно зосередитись на головних математичних об’єктах і відпрацювати на 

них вузлові питання, що особливо важливі з точки зору фахової підго-

товки студентів. Як знайомий ще зі школи круговий циліндр, так і більш 

складні циліндричні поверхні зустрічаються упродовж усього курсу ви-

щої математики. Їх безпосереднє вивчення відбувається в аналітичній 

геометрії. Просторові тіла, обмежені циліндричними поверхнями (баки, 

свердловини, цистерни, будівельні конструкції тощо), фігурують у за-

дачах оптимізації розмірів з використанням поняття екстремуму, в за-

дачах обчислення об’єму та площі засобами інтегрального числення, у 

задачах дослідження їхніх пружних та інших властивостей на базі ди-

ференціальних рівнянь. У доповіді наведено аналіз типових задач, де 

зустрічаються циліндричні поверхні, та надано рекомендації щодо їх 

включення в курс вищої математики.   
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ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИВИХ БЕЗЬЄ   

 

Зінковський І.О.  

Науковий керівник – Якунін А.В., канд. техн. наук, доцент  

 

У сфері обчислювальної геометрії та промислового дизайну ши-

роке застосування мають криві Безьє, що досить прості в реалізації та 

вважаються «естетичними» лініями (fair curves). Для проведення різно-

планового аналізу та оцінки структури, ступеня гладкості та естетичних 

якостей цих кривих потрібно знати їх основні геометричні характерис-

тики.  

Криві Безьє можна вважати окремим випадком поліномів Бернш-

тейна, що були створені при доведенні апроксимаційної теореми Вейє-

рштрасса на основі теорії ймовірностей. Для відображення складних за 

формою гладких ліній окремі криві Безьє послідовно сполучаються в 

сплайн Безьє таким чином, щоб забезпечити потрібний ступінь гладко-

сті. У програмах комп’ютерної графіки Adobe Illustrator, Inkscape, 3DS 

Max тощо такі складені криві відомі як «шлях» (path) чи «сплайн» 

(spline).  

Крива Безьє будується за опорними точками – вершинами опук-

лого многокутника, всередині якого розміщується. Вона обов’язково 

проходить через першу та останню вершини опорного полігону.   

Крива Безьє через базисні функції – поліноми Бернштейна – зада-

ється векторно-параметричним рівнянням:  

],1;0[,)1()(
0




 tPttCtP
n

i
i

inii
n


 

де )(tP


– радіус-вектор змінної точки лінії при відповідному значенні 

параметра t ;  iP


– радіус-вектор i -ї опорної точки, ni ,0 ;  ( 1n ) – 

кількість опорних точок.    

З цього співвідношення видно, що крива Безьє, яка визначається за 

1n  точками, має n -й порядок. Тобто, степінь кривої завжди на оди-

ницю менший від кількості опорних точок. Наприклад, при трьох опор-

них точках маємо параболу.    

Найчастіше для практичного визначення кривих Бернштейна – 

Безьє використовується рекурсивний спосіб – алгоритм де Кастельжо.   

Наведемо найважливіші властивості кривої Безьє:  

• неперервність між початковою та кінцевою точками;   

• крива повністю лежить в опуклій оболонці своїх опорних точок;  

• за наявності лише двох опорних точок маємо пряму лінію;   
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• зміна координат хоча б однієї з опорних точок веде до трансфор-

мації всієї кривої;   

• будь-який окремий сегмент також є кривою Безьє;   

• пряма лінія утворюється, якщо всі опорні точки лежать на одній 

прямій;    

• крива Безьє симетрична – зміна напрямку траєкторії не впливає 

на її форму;  

• афінні перетворення кривої (перенесення, масштабування, обер-

тання тощо) можуть бути здійснені шляхом застосування відповідних 

трансформацій до опорних точок;  

• коло не може бути задано параметричним рівнянням кривої 

Безьє;   

• неможливо створити паралельні криві Безьє, окрім тривіальних 

випадків прямих ліній чи кривих, що співпадають.    

Найпоширенішими є криві Безьє другого та третього порядків, 

оскільки криві вищих степенів вимагають значних витрат обчислюваль-

них ресурсів для їх опрацювання.  

Знання геометричних характеристик кривих Безьє буде корисним 

при розв’язуванні задач, пов’язаних з оптимізацією профілів об’єктів:  

• виробничих механізмів для зменшення їх зносу;  

• поверхонь інструментів для підвищення їх ергономічних власти-

востей;    

• аеродинамічної схеми крила для послаблення лобового опору;     

• плану автомобільної траси для уникнення зайвих гальмувань і ро-

згонів;   

• кузовних поверхонь та архітектурних форм для уникнення ефе-

кту кривих дзеркал;     

• витворів комп’ютерної графіки та CAD для покращення їх візуа-

льного сприйняття.  

Числові значення геометричних характеристик кривих Безьє мо-

жуть використовуватися для формування класифікаційних ознак при 

розв’язуванні задач діагностики плоских і просторових об’єктів.  

У доповіді наведено співвідношення для визначення таких геомет-

ричних властивостей кривих Безьє, як: дотична в довільній точці, кри-

вина кривої в довільній точці, радіус кривини в довільній точці, коорди-

нати центру кривини, величина скруту в просторовому випадку, елас-

тичність відповідної функції за параметром.  Також сформульовані ре-

комендації щодо практичного застосування запропонованих розрахун-

кових схем.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ПРИ 

РОЗВ’ЯЗУВАННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 

 

Матвієнко Ю. О.  

Науковий керівник – Кузнецова Г. А., ст. викладач 

 

У сучасній економічній науці вагомою складовою частиною є ма-

тематичні методи. Використовуючи математику в економіці, можна, по-

перше, описувати важливі зв’язки економічних об’єктів і змінних; по-

друге, за допомогою методів математики і статистики отримувати нові 

знання про об’єкт: оцінювати форму та параметри залежностей його 

змінних; по-третє, завдяки чітко сформульованим даним та співвідно-

шенням отримувати висновки, які стосуються об’єкту дослідження. Та-

кож, застосування мови математики надає можливість точно і компак-

тно описувати положення економічної теорії, формулювати її поняття 

та висновки. 

Методи лінійної алгебри є одним із зручних інструментів матема-

тики, який застосовується при розв’язуванні різноманітних економіч-

них задач прикладного змісту. Чому саме це питання розглядається у 

даній роботі? Відповідь проста – на початкових курсах ЗВО дуже скла-

дно зацікавити студентів до навчання математичним дисциплінам. Тому 

тут на допомогу і приходять приклади задач практичного змісту, які по-

казують важливість і необхідність вивчення математики. 

Одним з яскравих прикладів застосування методів лінійної алгебри 

є модель багатогалузевої економіки В.В. Леонтьєва. Ця модель добре 

відображає багато істотних особливостей сучасного виробництва і, в 

той же час, порівняно легко піддається розрахунку. Основною задачею 

даної моделі є знаходження вектора валового випуску за відомим век-

тором кінцевого споживання та матриці коефіцієнтів прямих витрат, що 

еквівалентно розв’язанню балансового рівняння. 

Ще одним практичним прикладом застосування методів лінійної 

алгебри є модель Неймана яка відстежує виробничий процес усередині 

планового періоду, тобто витрати та випуск, який здійснюється в кож-

ний період часу (від кварталу в квартал, від року в рік і т. д.). Тому вона 

узагальнює модель Леонтьева в двох аспектах: в динамічному плані та 

в плані багатопродуктових галузей. В моделі Неймана передбачається, 

що економіка функціонує ефективним чином скільки завгодно довго. 

Логічним наслідком такої передумови є зростання виробничих можли-

востей у часі зі зростаючими темпами. Тому модель Неймана описує 

економіку, що «розширюється». 
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Отже, знання елементів лінійної алгебри, уміння оперувати з мат-

рицями та оберненими матрицями, розв’язувати системи лінійних рів-

нянь є важливим і дозволяють вирішувати реальні економічні задачі. 

 

 

ЗНАХОДЖЕННЯ ДОВЖИНИ ДУГИ КРИВОЇ ЗАДАНОЇ В 

ДЕКАРТОВІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ 

 

Сакун А.О. 

Науковий керівник – Довгаль О.П., асистент  

 

Нехай на сегменті [a; b] задана неперервна функція 𝑦 = 𝑓(𝑥), що 

задає деяку криву. Знайдемо довжину дуги даної кривої між точками 𝐴 

і 𝐵.  

Відрізок [𝑎; 𝑏] розіб’ємо на 𝑛 частин за допомогою точок розпо-

ділу: 𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 <  𝑥2 < . . . <  𝑥𝑛−1 < 𝑥𝑛 = 𝑏. З’єднавши сусідні точки 

відрізками прямих отримаємо 𝑛 хорд, довжина кожної з яких буде ви-

ражатися формулою  

𝑙𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)
2 + (𝑓(𝑥𝑖) − 𝑓(𝑥𝑖−1))

2, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

де 𝑥𝑖, 𝑓(𝑥𝑖) – відповідно абсциса і ордината точки 𝑀𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

(рис. 1.). 

 
Рисунок 1. 

 

За формулою Лагранжа: 

𝑓(𝑥𝑖) − 𝑓(𝑥𝑖−1) = 𝑓′(𝜉𝑖), 𝑥𝑖− ≤ 𝜉 ≤ 𝑥𝑖 . 

Отже, 𝑙𝑖 = √1 + (𝑓′(𝜉𝑖))
2 ∙ ∆𝑥𝑖, ∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1. 
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Тоді довжина ламаної, складеної з 𝑛 хорд буде дорівнювати 

𝜎𝑛 = ∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1 = ∑ √1 + (𝑓′(𝜉𝑖))

2 ∙ ∆𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

Таким чином, бачимо, що 𝜎𝑛 – інтегральна сума, яка визначає на-

ближене значення довжини дуги кривої. 

Позначимо 𝜆𝑖 = max{∆𝑥𝑖} , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 

Очевидно, якщо найбільша з довжин хорд 𝑙𝑖 прямує до нуля, то і 

𝜆 → 0 (оскільки 𝑙𝑖 = √∆𝑥𝑖
2 + ∆𝑓(𝑥𝑖)

2, то |∆𝑥𝑖| < 𝑙𝑖). 
Тоді перейдемо до границі і знайдемо точне значення довжини 

дуги кривої: 

𝐿 = lim
𝜆→0 

∑ √1 + (𝑓′(𝜉𝑖))
2 ∙ ∆𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 = ∫ √1 + (𝑓′(𝑥))2𝑑𝑥

𝑏

𝑎
. 

 

 

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ 

МОДЕЛЕЙ ВІД РЕАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Фурман О.В. 

 

Науковий керівник – Кобець А.О., асистент 

 

Для дослідження різноманітних економічних процесів та ефектив-

ного керування ними велике значення має використання математико-

економічних моделей. Такі моделі є математичними образами фірми, 

компанії, ринку чи будь-якої іншої реалії, що ґрунтується на економіч-

ній теорії. Економічні моделі виступають абстрактним відображенням 

реальності і тому не можуть бути всеосяжними. 

Розглянемо основні етапи побудови математико-економічної мо-

делі та проаналізуємо, на яких з них з’являються відмінності між про-

цесом та моделлю і з чим це пов’язане. 

На першому етапі реалізується постановка економічної проблеми 

та проводиться її якісний аналіз. При цьому визначаються передумови 

та висловлюються припущення стосовно неї. Виокремлюються найваж-

ливіші властивості об’єкта і, відповідно, відкидаються ті, що видаються 

несуттєвими для кінцевого результату. Таким чином реальний процес 

спрощується і деякі властивості й характеристики не зможуть впливати 

на кінцевий результат. 

На другому етапі відбувається власне побудова математичної мо-

делі. З цією метою визначається тип економіко-математичної моделі, 

яка може бути застосована для проблеми, що розглядається. Робиться 

уточнення змінних та параметрів, форм зв’язку між ними. При цьому 
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також може бути втрачені якісь частини та особливості реального про-

цесу, оскільки мова математики відповідає скоріше фізичним та техніч-

ним задачам, ніж економічним. Крім того, економічні процеси при 

спробі занадто детальної реалізації можуть призводити до задач, які не-

можливо розв’язати. 

На третьому етапі здійснюється математичний аналіз моделі. Для 

цього суто математичними прийомами досліджуються загальні власти-

вості моделей та розв’язків. З’ясовується, чи можуть ці задачі бути ви-

рішені у сформульованій постановці. Якщо розв’язання неможливе, то 

необхідним є повернення до попередніх етапів і коригування моделі на 

етапі системного аналізу. Побудована математична модель може потре-

бувати подальшого спрощення і, відповідно, ще більшого віддалення 

моделі від реального процесу. 

На четвертому етапі виконується підготовка вихідної інформації. 

При цьому виконується як збір даних, так і їх обробка за допомогою 

методів теорії ймовірностей, математичної та економічної статистики. 

На даному етапі дуже важливим є як отримання достатньої кількості зі-

браних даних, так і правильний вибір ймовірносних та статистичних мо-

делей для економічного процесу, що розглядається. 

П’ятий етап є етапом чисельного моделювання. Здійснюється роз-

робка алгоритмів чисельного розв’язання задачі, підготовка комп’юте-

рних програм та виконання розрахунків. З використанням чисельних 

методів розв’язання задач пов’язане виникнення деякої похибки резуль-

тату, тобто може додатися відмінність від результатів, які будуть отри-

мані у реальному економічному процесі. 

Шостий етап є останнім і передбачає аналіз чисельних результатів 

та їх застосування. На цьому етапі з’ясовується питання щодо правиль-

ності й повноти результатів моделювання та можливості їх практичного 

використання, а також досліджуються можливі напрямки подальшого 

вдосконалення моделі. Зрозуміло, що на даному етапі подальшого до-

давання відмінностей не відбувається, і, навпаки, можуть бути знайдені 

кроки до зменшення відмінностей між моделлю та реальним економіч-

ним процесом. 

Можемо зробити висновок, що на багатьох етапах побудови еко-

номіко-математичних моделей відмінності будуть накопичуватися, але 

при обережному та уважному дослідження економічного процесу реа-

льним є отримання такої моделі, яка допоможе дослідити і оптимізувати 

економічний процес з високою ефективністю. 
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