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МІСЬКЕ, ПРОМИСЛОВЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВО
УДК 539.3 (043.02)

Башинская О. Ю.
Национальный авиационный университет, Киев
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРЫ ПОЛЗУЧЕСТИ
При эксплуатации конструкций зданий и сооружений из железобетона может
возникнуть явление ползучести бетона, котороя проявляется в обычных
эксплуатационных условиях при длительном действии нагрузок. Поэтому очень
важным есть определение напряженно-деформированного состояния элементов
конструкции с учѐтом реологических свойств бетона.
Ползучесть – это способность бетона течь (ползти) под длительным действием
постоянной нагрузки. То есть характеризируется увеличением деформации
элементов конструкции при постоянных напряжениях.
Известно, что величина удельных деформаций ползучести бетона в линейной
области значительно зависит от факторов, которые можно объеденить в две
группы:
1. Технологического характера, что связаны с условиями изготовления и
твердения бетона.
2. Связанные с условиями эексплуатации элементов конструкции и работы
бетона под нагрузкой.
Факторы первой группы определяют индивидуальные качества бетона. Они
обусловлены применением различных добавок, типов цемента, свойств
заполнителя и т.д. Поэтому существует несколько теорий для определения меры
ползуечсти, которые учитывают влияние именно технологических факторов.
Берг О.Я. предложил определять значение меры ползучести бетона в
зависимости от предельного значения меры ползучести бетона определѐнного
состава в возрасте на момент загружения и некоторых безразмерных
коэффициентов, что учитывают относительное влияние на величину деформаций
ползучести водо - цементного соотношения, модуля упругости, радиуса сечения
элемента, относительной влажности воздуха и возраста материала в момент
загружения.
Вѐльми предложил формулу, в которой учитывал влияние лишь водо цементного соотношения.
На основании опытов, проведенных Вагнером, Гуммелем и Гампе было
выведено соотношение для определения меры ползучести, которое учитывало
активность вяжущего вещества, а относительное влияние водо - цементного
соотношения аппроксимировалось простой линейной зависимостью.
Науковий керівник – М. С. Барабаш, д.т.н., доц.
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УДК 625.7 (043.02)
Вольвач А.А.
Національний авіаційний університет, м. Київ
ПАНЕЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ
Одними з основних вимог, які висуваються до продукції сучасного
будівельного комплексу є:
висока міцність
надійність;
архітектурна виразність
висока якість робіт
низька собівартість споруд
висока енергоефективність
мінімальність термінів будівництва
Одночасне досягнення максимальних значень всіма цими показниками
практично нездійснене завдання, принаймі на даний момент часу. Тому
неминучим в кожному конкретному випадку є формування всіх цих вимог в
певній послідовності залежно від рівня їх пріоритетності для кожного
конкретного інвестора. В Україні в більшості випадків протягом останніх 25 років
до найбільш пріорітетних вимог відносять низьку вартість, високу
енергоефективність і мінімальність термінів будівництва при достатній якості,
надійності, міцності і архітектурній виразності споруди. Даний набір
послідовності пріоритетів найбільш повно реалізується в збірному будівництві, а
саме в каркасному і панельному, завдяки тому, що виконання більшої частини
будівельних робіт при зведенні споруди переноситься у високотехнологічні
виробничі цехи виробничої бази. На будівельному майданчику відбувається лише
―збирання‖ окремих конструктивних елементів в єдину споруду. Крім того, з
точки зору організації будівельного майданчика при спорудженні панельних
будинків,- зменшується розмір будмайданчика за рахунок збільшення долі
будівельно-монтажних робіт «з коліс»;
Серед основних недоліків, які стримують розвиток панельного будівництва
можна виділити наступне:
низький рівень розвитку потужностей відповідної виробничої бази, що
приводить до обмежень в асортименті необхідних панелей стін і перекриттів, і
спричиняє таким чином обмеження в планувальних рішеннях будинку;
конструктивна недовершеність стиків панелей, особливо зовнішніх, що
приводить до їх неякісного виконання і високій залежності від так званого
―людського фактору‖ . З точки зору міцності і надійності існуючі стики це
основне джерело низької сейсмостійкості, а з точки зору енергоефективності,
стики,- це джерело так званих ―містків холоду‖.
Вирішення цих проблем шляхом використання нових сучасних матеріалів і
конструктивних рішень, аналогічно SIP-панелям, надає нове дихання панельному
будівництву.
Науковий керівник – О.І. Пилипенко,к.т.н.,доц.
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УДК 624.12:624 (043.2)
Восвило О.О.
Національний авіаційний університет, Київ
НОВІ МЕТОДИ ПІДСИЛЕННЯ СЛАБКИХ ГРУНТІВ ОСНОВ БУДІВЕЛЬ
ТА СПОРУД
Штучну зміну природного стану ґрунту з метою покращення його
властивостей для забезпечення вимог певних видів будівництва називають
укріпленням ґрунту. В питаннях укріплення використовують два основні поняття:
зміцнення і стабілізація ґрунту. Зміцненням ґрунтів називають ряд послідовних
технологічних операцій з використанням певних речовин, які забезпечують
високу міцність і тривалу стійкість ґрунту як в сухому, так і у водо насиченому
стані. Стабілізацією називають збереження притаманних ґрунту природних
особливостей при дії навантаження.
Підсилювати основи потрібно з наступних причин: через зменшення несучої
здатності ґрунту, від зміни гідрогеологічних умов і стану насипного ґрунту, під
основою будівлі, при збільшенні навантаження в будинку, наприклад, у випадках
заміни дерев'яних перекриттів на залізобетонні, а також при надбудові поверхів.
Способи стабілізації основ полягають, насамперед у зміцненні ґрунтів,
зв'язуванні часток, з яких вони складаються. Сюди відносяться: цементація,
двухрозчинна послідовна силікатизація, одно-розчинна силікатизація, осмолення
пісків, глинизація лесів.
На практиці, існує декілька методів стабілізації ґрунтів і зміцнення
фундаментів будівель. Той чи інший метод підсилення фундаменту, вибирають в
залежності від стану і вигляду ґрунтів під фундаментами будівлі. Як правило, для
визначення несучої здатності і стану грунтів, необхідно провести динамічне
зондування грунтів цей процес називається пенетрація.
За допомогою спеціального обладнання виявляються ослаблені шари ґрунту,
порожнечі. Отримавши результати інженерних вишукувань ґрунтів, можна з
високою точністю визначити необхідний комплекс робіт по стабілізації ґрунтів
основи, посиленню і зміцненню фундаментів будівель.
Традиційний спосіб зміцнення ґрунтів за допомогою залізобетонних паль,
передбачає проведення складних будівельних робіт, з метою перенесення ваги
всієї будівлі на палі. Для того щоб підвести з/б палі під будівлю, необхідно
провести масштабні земляні роботи, і потім приступити до підсилення ґрунтів.
Застосування геополімерних колон PowerPile, є одним з найефективніших
сучасних способів підсилення слабких ґрунтів під існуючими будівлями.
Застосування і принцип роботи за своєю функціональністю, дуже схожий на
принцип роботи звичайних залізобетонних паль і може виконуватися в будь-яких
типах ґрунтів. Цей метод підсилює несучу здатність ґрунтів у 6 разів.
Головне завдання методу - зміцнення ґрунтів і підвищення несучої здатності
ґрунтів основи, підсилення недостатньо ущільнених або розущільнених ґрунтів за
допомогою колон PowerPile, в першу чергу застосовується для відновлення
несучої здатності грунтів основи і закріплення конструкції фундаменту будівлі,
що просідає.
Науковий керівник – C.М. Талах, к.т.н.,доц.
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УДК 656.14 (043.2)
Гуль А.Є., Пошенко А.Р.
Національний авіаційний університет, Київ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ МАГІСТРАЛЬНИХ
ВУЛИЦЬ
Розвиток будь-якого сучасного великого міста неминуче пов'язаний з
необхідністю вирішення цілого ряду постійно виникаючих проблем. Одна з
найбільш гострих проблем пов'язана з організацією транспортних потоків. Місто,
в якому проживає досить скромна кількість населення, практично не має
транспортних проблем. Але з розвитком площі міських кварталів і збільшенням їх
кількості неодмінно настає момент, коли розміри транспортних магістралей,
особливо в центральній частині міста, перестають справлятися зі зростаючим
потоком транспорту. В результаті виникає реальна загроза отримати в доступній
для огляду перспективі транспортний колапс. Тому актуальними є питання оцінки
завантаженості центральних вулиць міста і перспективи перерозподілу
транспортних потоків.
Виконано дослідження важливої транспортної артерії міста Київ - вулиці
Оноре де Бальзака. Оскільки вулиця Оноре де Бальзака є однією з центральних
вулиць, по ній проходять великі транспортні і пасажирські потоки. Наявність
великого транспортного потоку і значного числа маршрутів міського
громадського-пасажирського транспорту призвело до високої інтенсивності руху
транспортних засобів, а через велику кількість автобусів особливо малої місткості
на проїжджій частині виникають затори, на зупинках утворюються черги,
автобуси зупиняються для посадки і висадки пасажирів в два ряди. У зв'язку з
зазначеними факторами розглянута автомобільна дорога знаходиться на одному з
перших місць в місті за кількістю дорожньо-транспортних пригод. За період 20142015 рр. спостерігається збільшення ДТП з 7 до 12, тобто на 71,5%.
Також на збільшення кількості ДТП впливає велика кількість припаркованих
транспортних засобів в правій смузі, особливо на ділянці від вул. Бальзака до вул.
Лісківська; відсутність захисних огороджень уздовж дороги, через що пішоходи
можуть безперешкодно виходити на проїжджу частину в будь-якому місці;
невідповідність конструкції зупинок вимогам нормативних документів. Ці
фактори роблять значний вплив на зменшення пропускної здатності, в результаті
чого підприємства і організації несуть економічні втрати.
Найскладнішим з точки зору організації руху і завантаженості є перехрестя
Лаврухина і вулиці Лісківська. Проведене дослідження руху транспорту на
даному перехресті, дало можливість здійснити оцінку складності перехрестя. Для
порівняльної оцінки складності і потенційної небезпеки транспортного вузла
використовують систему умовних показників, в якій кожна точка відхилення
оцінюється одним, злиття - трьома, а перетину - п'ятьма балами.
Для найбільш завантажених перехресть вулиці Оноре де Бальзака міста Києва
була
визначена їхня статична та динамічна складність, запропоновані
рекомендації щодо покращення організації руху на них.
Науковий керівник - О.В. Степанчук, к.т.н, доцент
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УДК 693.554:691.328.1:531 (043.2)
Демиденко Р.В.
Національний авіаційний університет, Київ
ЗЧЕПЛЕННЯ АРМАТУРИ З БЕТОНОМ ІЗ УРАХУВАННЯМ
ФІЗИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ
Зчеплення арматур з бетоном є однією з найважливіших характеристик
залізобетону, яка утворює безперервний зв'язок із поверхнею контакту між
арматурою і бетоном, що забезпечує їхню спільну роботу.
Ковзанню арматури в бетоні «заважає» зчеплення між ними (опір зсуву).
Проведенний аналіз експериментальних досліджень показує, що сили зчеплення
арматури з бетоном визначається опором ковзання забетонованого стрижня при
його висмикуванні або витаскуванні, а також при згині залізобетонних
конструкцій. Експериментально встановлено , що сила зчеплення арматури з
бетоном змінюється у широких межах та залежить від наступних факторів:
–
від «склеювання» арматури з бетоном завдяки клеючій здатності
цементного тіста;
–
від сил тертя, виникаючих на поверхні арматури завдяки затиску
стрижнів у бетоні при його усадці;
–
від опору бетону зусиллям зрізу, виникаючим із-за наявності нерівностей
та виступів на поверхні арматури.
Найменший вплив на силу зчеплення гладкої арматури з бетоном має перший
фактор; він забезпечує лише до 25% від всієї сили зчеплення.
У дослідах та розрахунках перелічені фактори не розділяють, а визначають
повне числове значення сили зчеплення τbond, що відноситься до 1 см2 зовнішньої
поверхні арматури.
Опір зсуву τbond збільшується зі збільшенням марки цементу, збільшенням
вмісту цемента у бетоні, зменшенням водо-цементного співвідношення. Зі
збільшенням віку бетону τbond збільшується, що пояснюється зрістом міцності
цементного каменю та усадкою бетона.
За довжиною анкетування стрижня напруження зчеплення розподіляються
нерівномірно, при цьому найбільші напруження τbond,max не залежать від цієї
довжини.
Отже, зчеплення арматури з бетоном визначається характеристиками арматури
сталі, характеристиками бетону, технологією приготування бетону, способом уого
укладання та ущільнення, умовами твердіння, а також напруженим станом
залізобетонних конструкцій, що викликає передачу і розподіл зусиль між
арматурою і бетоном. Зчеплення обумовлює перерозподіл зусиль між арматурою і
бетоном при розвитку непружних деформацій бетону і при виникненні і розвитку
в ньому тріщин, запобігає від надмірного розкриття тріщин і забезпечує, в
більшості випадків, передачу зусиль обтиску з попередньо напруженою арматури
на бетон.
Науковий керівник – Колчунов В.І., д.т.н., проф.
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УДК 543.32:693.554:624.048:620.191.33:691.328.1 (043.2)
Дмитренко Є.А.
Національний авіаційний університет, Київ
ЖОРСТКІСТЬ АРМАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ
ДИСКРЕТНИХ ТРІЩИН У ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ
Робота залізобетонних конструкцій із утворення системи паралельних або
ортогональних сіток тріщин з практично постійним їхнім кроком досліджена у
роботах М.І. Карпенка, який є автором моделі дисперсних тріщин. Що ж
стосується інших систем утворення тріщин: однієї, двох, трьох тріщин або «куща»
з непаралельних тріщинами, то у цьому випадку задача практично не розроблена.
Однак цей випадок є досить поширеним (наприклад, місця збудження полів
напружень і деформацій – місцеві навантаження, прогони, отвори, тощо).
Зниження зв'язків зчеплення арматури з бетоном призводить до надмірного
розкриття тріщин, зменшення їхньої жорсткості, що призводить в свою чергу до
зниження несучої здатності конструкції. Закономірность контакту бетону і
арматури при передачі розтягуючих зусиль через арматуру в умовах утворення
тріщин – одна з найважливіших проблем залізобетону. Найбільш повно ця
закономірність проявляється при вирішенні задачі про висмикування арматурного
стрижня з бетонного блоку (призми), яка є однією з найважливіших задач
будівельної механіки. На основі рішення даної задачі можуть бути зроблені
оцінки міцності елементів залізобетонних конструкцій при наявності
макротріщин. Випадок центрального армування одним стрижнем при
висмикуванні його з бетонної матриці заслуговує особливої уваги ще й з огляду на
те, що до нього точно або наближено зводяться всі види армування призматичних
елементів системою поздовжніх стрижнів.
Процес руйнування зв'язків зчеплення арматури з бетоном при висмикуванні
арматурного стрижня з бетонної матриці являє собою складний
багатоступінчастий процес, що супроводжується присутністю неоднорідного і
непружного деформування, порушенням адгезійних зв'язків, виникненням і
розвитком тріщин різної форми і орієнтації, наявністю змінюються зон контакту
та трибологічних явищ. Для коректного вирішення даного завдання необхідно
використовувати достовірні моделі, що описують взаємодію арматури з бетоном,
яке характеризується силами зчеплення.
Отже, сили зчеплення створюють складний напружено-деформований стан в
армованих елементах і конструкціях. Точність визначення основних параметрів
зчеплення в залізобетонних конструкціях (зусилля в стрижні, довжина його
закладання, напруження і деформації зчеплення) у значній мірі залежить від
урахування реальних режимів навантажень і умов експлуатації конструкцій, а
також правильного вибору розрахункових схем, які найповніше враховували б
одночасно дію поздовжніх і поперечних напружень взаємодії арматури з бетоном.
Науковий керівник – Колчунов В.І., д.т.н., проф.
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УДК 624.042 (043.2)

Довгаль В.Ю.
Національний авіаційний університет, Київ

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ВИСОТНОЇ
БУДІВЛІ
В даний час є досягнення в області конструктивних рішень, визначення
навантажень, ймовірнісних методів розрахунку і протикорозійного захисту для
висотних споруд. В області вдосконалення конструктивних рішень розроблені
нові типи гасителів коливань, нові типи опор з трубчастих конструкцій і
вузькобазисні опори з кутиків. При цьому недоліком залишається те, що при
виборі конструктивних рішень враховується лише агресивність середовища
експлуатації шляхом прийняття відповідних профілів для елементів, типів
вузлових з'єднань і захисних покриттів незалежно від методів і якості
обслуговування споруд.
В області навантажень розроблені методи імовірнісного розрахунку на вітрові
навантаження з врахуванням динамічної роботи гнучких споруд, а також взаємодіі
вітру з циліндричними спорудами і ймовірнісні методи розрахунку на надійність
висотних споруд. У даних роботах не розглядається робота споруд при дії
технологічних навантажень. В той же час досвід експлуатації показує, що
витрати на обслуговування і ремонт складають істотну долю первинної вартості
споруд. Також є багаточисельні випадки аварій і відмов висотних споруд,
викликані тим, що при проектуванні не розроблені принципи ухвалення
проектних рішень в залежності від методів обслуговування.
Метою даної роботи є розробка методів підвищення надійності і способи їх
реалізації в рамках єдиного процесу функціонування споруди, починаючи від
проектування і закінчуючи виводом з експлуатації. Для цього розглядаються
питання вдосконалення методів розрахунку, планування обслуговування на
стадії проектування з врахуванням очікуваного зносу і досвіду експлуатації. У
даній роботі не зачіпаються спеціальні питання динамічного і статичного
розрахунку висотних споруд, оскільки вони вимагають окремого розгляду.
Аналіз досвіду експлуатації показує, що аварії (відмови) висотних споруд в
цілому відповідають типам відмов будівельних систем, і їх причин і можуть бути
систематизовані таким чином:
1) Помилки проектування. Останнім часом виникло досить багато аварій
такого роду для гнучких споруджень зв'язку через неврахування динамічної дії
вітру при підвищеній гнучкості споруд.
2) Атмосферні навантаження, коли ожеледь та вітрові навантаження
перевищують розрахункові значення.
3) Недопустимо низька якість проектування, а також виготовлення і монтаж
вузлів конструкцій, створення попереднього напруження відтяжок в щоглових
системах та ін.
4) Накопичення корозійних і різного роду випадкових пошкоджень унаслідок
процесів зносу.
5) Специфічний для промислових споруд вигляд відмови — відмова
технологічного устаткування.
Науковий керівник – М.С. Барабаш, д.т.н., доц.
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УДК 625.717 (043.2)
Дубик О.М.
Національний авіаційний університет, Київ
РОЗРОБКА МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПРУЖНИХ І ПРУЖНО-В’ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ І
ОСНОВ ПРИ ВПЛИВІ ТРАНСПОРТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
В роботі отримано аналітичне рішення задачі по визначення пружних,
пружно-в’язких та пружно-в’язко-пластичних переміщень в асфальтобетонних
покриттях і основах в умовах дії транспортного навантаження.
При цьому виявлено, що в пакеті асфальтобетонних шарів скінченної товщини
деформаційні процеси можуть протікати по одній із шести схем. Якщо тиск, який
передається колесом на поверхню покриття, менший ніж границя пружності
асфальтобетону, то деформування шарів має пружний характер.
Якщо тиск на поверхні покриття перевищує границю пружності, але менший
ніж границя структурної міцності асфальтобетону, то деформування пакету шарів
залежить від показників механічних властивостей асфальтобетонів в покритті і
шарах основи.
Якщо напруження вертикального стиску по всій товщині пакету перевищує
границю пружності, то деформації по всьому пакету мають пружно-в’язкий
характер. Така форма деформування може виникати при:
порівняно великих розмірах відбитку колеса;
порівняно малому середньоінтегральному значенні модуля пружності
асфальтобетону;
порівняно високому значенні загального модуля пружності основи.
Якщо напруження вертикального стиску зменшуються так, що на деякій
відстані від поверхні покриття вони є меншими ніж границя структурної міцності
асфальтобетону, але по всій товщині перевищують границю пружності, то в пакеті
формуються дві зони з різними формами деформаційних процесів. У верхній зоні
деформування носить пружно-в’язко-пластичний характер, а в нижній при
зменшенні напружень від границі структурної міцності до границі пружності
асфальтобетон працює у пружно-в’язкій стадії.
Якщо напруження в покритті зменшуються таким чином, що на деяких
відстанях від поверхні воно приймає значення, яке менше ніж границя
структурної міцності і границі пружності, то в пакеті формуються три зони з
різними формами деформування. У верхній області виникає зона пружно-в’язкопластичного деформування. В середній частині пакету в асфальтобетоні
виникають пружно-в’язкі деформації і переміщення. В нижній частині виникають
пружні деформації.
Науковий керівник – С.М. Талах, к.т.н., доц.
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УДК 625.7 (043.2)
Кіндер К.О.
Національний авіаційний університет, м. Київ
КАРКАСНЕ БУДІВНИЦТВО І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ
Одними з основних вимог, які висуваються до продукції сучасного
будівельного комплексу є:
висока міцність
надійність;
архітектурна виразність
висока якість робіт
низька собівартість споруд
висока енергоефективність
мінімальність термінів будівництва
Одночасне досягнення максимальних значень всіма цими показниками
практично нездійснене завдання, принаймі на даний момент часу. Тому
неминучим в кожному конкретному випадку є формування всіх цих вимог в
певній послідовності залежно від рівня їх пріоритетності для кожного
конкретного інвестора. В Україні в більшості випадків протягом останніх 25 років
до найбільш пріорітетних вимог відносять низьку вартість, високу
енергоефективність і мінімальність термінів будівництва при достатній якості,
надійності, міцності і архітектурній виразності споруди. Даний набір
послідовності пріоритетів найбільш повно реалізується в збірному будівництві, а
саме в каркасному і панельному, завдяки тому, що виконання більшої частини
будівельних робіт при зведенні споруди переноситься у високотехнологічні
виробничі цехи виробничої бази. На будівельному майданчику відбувається лише
―збирання‖ окремих конструктивних елементів в єдину споруду. Крім того, з
точки зору організації будівельного майданчика при спорудженні панельних
будинків,- зменшується розмір будмайданчика за рахунок збільшення долі
будівельно-монтажних робіт «з коліс»;
Бурхливий розвиток каркасного будівництва останніми роками іде у напрямку
підвищення рівня збірності каркасу із одночасним зростанням його жосткості за
рахунок розроблення нових конструктивних рішень і забезпечення сумісної
роботи з панелями огороджуючих конструкцій і внутрішніх перегородок. При
цьому конструкції перекриттів, внутрішніх перегородок і огороджующих панелей
виготовляються з максимальним ступенем оздоблювальної готовності. Це
дозволяє довести частку будівельних робіт, які виконуються у виробничих цехах,
до 90-95% від загального об’єму будівельно-монтажних робіт, необхідних для
спорудження об’єкта. Суттєвим резервом для скорочення строку будівництва є
попередня комплектація необхідних конструктивних елементів і доставка таких
комплектів на будівельний майданчик. Це суттєво знижує час на підйом
конструкцій і підвищує еффективність роботи монтажників.
Науковий керівник – О.І. Пилипенко,к.т.н.,доц.
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УДК 330.322.003.13:625.717 (043.2)
Клишкань Є.С., Гавриленко В.В.
Національний авіаційний університет, Київ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВО АЕРОПОРТУ
В умовах ринкової економіки питання розміру інвестицій і ефективного їх
використання суттєво залежить від місця розташування аеропорту, його
економічного значення для регіону і держави, наявності розвиненої
інфраструктури, під’їзних шляхів тощо. Зазвичай будівництво нових аеропортів в
Україні недоцільно, оскільки достатньо аеропортів які з деяких причин не
експлуатуються але мають певні будівлі, споруди і обладнання які можливо
відновити, вдосконалити і використати в подальшому. В такому разі мова йдеться
про реконструкцію аеропорту, а отже і певну економію коштів у порівнянні з
новим будівництвом.
Незалежно від обраного напряму розвитку аеропорту необхідно:
розглянути варіанти стосовно розвитку аеропорту;
розробити різні варіанти аеродромних покриттів за умов можливої
експлуатації повітряних суден нових модифікацій;
визначити об’єми земляних і планувальних робіт на летовищі;
визначити вартість виконання робіт з капітального ремонту комплексу
споруд аеропорту;
скласти зведений кошторис на роботи аеропортового комплексу;
встановити обсяги перспективних вантажних і пасажирських перевезень;
розрахувати економічну ефективність капітальних вкладів.
Вартість будівельно-монтажних робіт виконуваних на аеропортовому
комплексі визначають шляхом складання кошторисів локальних, об’єктних і
зведених. Зведення всіх витрат необхідне в подальшому для визначення
ефективності інвестицій в розвиток аеропорту.
Визначення найбільш ефективного варіанту аеродромного покриття
виконується на основі співставлення сумарних приведених витрат, пов’язаних з
його будівництвом, ремонтом і доглядом.
Для розрахунку ефективності користуються показниками: дисконтований
прибуток (ЧДП), внутрішня норма доходності, строк окупності, індекс
прибутковості.
Показник ЧДП визначається як сума дисконтованих ефектів (прибутків) за
весь розрахунковий період або як перебільшення інтегральних результатів над
інтегральними витратами. Показник ЧДП визначається за формулою:
ЧДП = Σ ( Rt - Ζt ) x αt ,
де Rt – результати які досягаються у т-у році розрахунку; Ζt – витрати
здійснювані у t-у році; αt – коефіцієнт дисконтування для t-го року αt = 1 / ( 1+ Е )t
Т – розрахунковий період ( не більше 20 років); Е – норма дисконту (приведення).
Жоден з перерахованих показників окремо не є достатнім для обґрунтування
інвестиційного проекту. Висновок роблять з урахуванням усіх показників.
Науковий керівник – В.С. Степура, к.е.н., доц.
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УДК 624.014.2 (043.2)
Кончаковський Я.І.
Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
ЕВОЛЮЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ БАГАТОПОВЕРХОВИХ
БУДІВЕЛЬ
Проектування будівель будь-якого призначення починається з вирішення
основного завдання – вибору конструктивної системи виходячи з
функціонально-технологічних вимог. Вибір конструктивної системи визначає
роль кожного несучого конструктивного елемента в об’ємно-просторовій роботі
будівлі.
Конструктивна система повинна забезпечувати міцність, жорсткість і стійкість
несучих елементів висотної будівлі, яка знаходиться під дією різноманітних
навантажень під час всього періоду експлуатації.
У 1969 році Фазлур Хан запропонував класифікацію конструктивних схем для
висотних будівель, де відображена ефективність кожної, в залежності від висоти
будівлі. Хан визначав, що жорсткий каркас, який на той час домінував серед
висотних будівель, не єдина схема яка підходить для висотних будівель. Через
краще розуміння механіки матеріалів і роботи елементів, він вважав, що будівлю
можна розглядатися цілісно. З розвитком комп’ютерного моделювання стало
можливим аналізувати поведінку будівлі в її загальній об’ємно-просторовій
структурі.
У сучасному висотному будівництві застосовуються різні конструктивні
системи та схеми з різноманітними варіаціями та компонуванням. Кількість
можливих варіантів комбінованих систем досить широка. Варто зазначити, що
термінологія конструктивних схем ще нормативно не визначена і має
неоднозначне трактування в різних публікаціях. Умовно всі конструктивні
системи можна поділити на основні чотири типи:
 Тип I – Каркасна;
 Тип II – Каркасна з діафрагмами жорсткості;
 Тип III – Стовбурна;
 Тип IV – Коробчаста (оболонкова).
Комбіновані системи мають більшу конструктивну гнучкість завдяки
можливості розподілу частин зусиль за рахунок змінної жорсткості несучих
елементів.
Вибір тієї або іншої конструктивної системи залежить від багатьох факторів,
основними з яких є: висота будівлі; умови будівництва (сейсмічність, ґрунтові
особливості,
вітрові
впливи,
тощо);
об’ємно-планувальні
та
архітектурно-конструктивні рішення.
Науковий керівник – Є.А. Бакулін, к.т.н., доц.
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УДК: 004.921; 004.942

Кузьменко М.А., Похнюк О.О.
Национальний авиационный университет, Киев
Киевская Е.И.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ С НЕСУЩИМ КАРКАСОМ ИЗ
МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В САПР САПФИР-ЖБК
В настоящее время приоритетным направлением в строительстве является
возведение жилых и административных многоэтажных зданий. Это обусловлено
тем, что данное решение обеспечивает возможность строительства зданий любой
конфигурации в плане, с различными объемно-планировочными решениями. Для
моделирования и расчета таких зданий используют такие программы как: Allplan,
ArchiCAD, Revit, TEKLA и др. Эти разработки выполнены зарубежными
компаниями и, как правило, не учитывают отечественных нормативных
документов. Ни одна из них не включает функциональности, обеспечивающей
прочностной
расчѐт,
анализ
напряжѐнно-деформированного
состояния
конструкции и подбор арматуры в конструктивных элементах.
В
докладе
представлены
некоторые
вопросы
информационного
моделирования зданий с несущим каркасом из монолитного железобетона, на
примере реализации в программе САПФИР-ЖБК. Особенность САПФИР-ЖБК тесная интеграция в составе программного комплекса ЛИРА-САПР,
обеспечивающего прочностные расчѐты конструкций зданий и сооружений по
методу конечных элементов, анализ напряжѐнно-деформированного состояния
конструкции и подбор арматуры в сечениях элементов, исходя из требований
отечественных нормативных документов, регламентирующих строительство.
САПФИР-ЖБК позволяет выполнить конструирование и получить рабочие
чертежи армирования, спецификацию арматуры, ведомость расхода стали и
ведомость деталей по каждой плите перекрытия.
Также в САПФИР-ЖБК решаются задачи обеспечения прочности плит в зонах
опирания. Предусмотрен расчѐт на продавливание и интерактивные инструменты,
обеспечивающие размещение арматурных каркасов с динамическим контролем
удовлетворения расчѐтным требованиям.
Таким образом, программные средства, базирующиеся на результатах
проведенных исследований способствуют повышению эффективности проектных
работ и качества принимаемых проектных решений.
Научный руководитель – М. С. Барабаш, д.т.н., доц.
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УДК 624.016(477) (043.2)

Кулиба В.В.
Національний авіаційний університет, Київ

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВИКОРИСТАННЯ “СЕНДВІЧ”
ПАНЕЛЕЙ В УКРАЇНІ
«Сендвіч» панелі — це будівельний матеріал який має тришарову
конструкція з двох листів оцинкованої або пофарбованої сталі й шару
утеплювача, у якості якого використовуються мінераловатні плити, піноізол
або пінопласт.
Зараз важко повірити, що цей популярний матеріал для швидко збірних
споруд з’явився відносно недавно. Прототипом перших ‖сендвіч‖ панелей стали
вироби, винайдені американським інженером Франком Лойдом Райтоном
у тридцяті роки минулого століття. У ті часи створення легких, міцних і зручних
елементів для будівництва було великим кроком уперед, однак моделі
потребували вдоскона- лення. Цим зайнявся студент архітектурного університету
Олден Б. Доу, і незабаром
з’явилися перші тришарові ‖сендвіч‖ панелі,
що демонстрували цілий ряд позитивних характеристик. Але крім переваг, новий
матеріал мав і серйозний недолік — його виробництво займало надто багато часу.
Оптимальна технологія виготовлення ―сендвіч‖ панелей була підібрана лише
в 1960 році фахівцями компанії Alside. З тих пір, виробництво було поставлено
«на конвеєр», а обсяг продукції, дозволив розширити можливості будівництва
швидко збірних будинків і споруд. В Україну імпортні ‖сендвіч‖ панелі прийшли
в дев’яностих роках минулого століття, а незабаром стали з’являтися заводи
по виробництву ‖сендвіч‖
панелей. Цей матеріал має ряд переваг, а саме:
міцність і невелика вага є великою перевагою перед тоннами інших будівельних
матеріалів (цегла, цемент, пиломатеріали); навантаження на фундамент будови
менше в десятки разів, порівняно з іншими огороджуючи ми матеріалами; прості в
монтажі та експлуатації; сандвіч панелі є вже готовими заводськими елементами,
у зв’язку з чим зведення проводиться швидко; колірний діапазон; матеріал може
використовуватися в будь-який час року, незалежно від умов; будівлі мають
престижний і сучасний вигляд, доступну вартість; відмінну тепло та
звукоізоляцію; стійкі до зайвої вологи та корозії; стійкі до змін температур. Поряд
з тим є ряд недоліків: не витримують істотного додаткового навантаження; висока
вірогідність до ушкодження (подряпин); протяг холодного повітря через щілини в
місцях зєднання; містки холоду місцях зєднання через відсутність утеплювача.
Вони широко використовуються для зведення будинків та споруд різноманітного
призначення. До них відносяться торговельні й адміністративні приміщення,
склади, офісні будинки, спортивні споруди, дачні будиночки, невеликі магазини
й навіть заводи харчової промисловості.
Швидкомонтовані будівлі з панелей седвіч обходяться в кілька разів дешевше.
Сендвіч панелі володіють відмінними експлуатаційними характеристиками.
Монтаж їх скорочує термін будівництва в 3-5 разів. Ціна дозволяє скоротити
бюджет будівництва і вивільнити суттєві кошти. Строк експлуатації їх не менше
25 років.
Науковий керівник – В.М. Бакуліна, асистент
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УДК 624.01:624.078.4 (0432)
Кушнірук Л.І.
Національний авіаційний університет, Київ
АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ СТАЛЕВИХ КАРКАСІВ
Будь-який каркасний будинок складається з окремих елементів, що в загальній
системі об’ємно-просторової структури будівлі виконують певні функції. У
систему висотного каркаса до цих елементів відносять вертикальні елементи
(колони, рами, діафрагми та стовбури жорсткості) і горизонтальні елементи
(плити, балки перекриттів, горизонтальні зв'язки). Вертикальні елементи в системі
каркаса виконують головні несучі функції, сприймаючи всі діючі на будівлю
навантаження з передачею їх на фундамент. Горизонтальні елементи
забезпечують незмінність системи в плані, передають додані до них навантаження
на вертикальні елементи, забезпечують просторову роботу всієї системи,
виступаючи в якості розподільних горизонтальних дисків.
Сталеві несучі конструкції раціонально застосовувати в каркасних і змішаних
системах. Такі системи є найбільш перспективними, оскільки забезпечують
свободу для архітектурного планування і можливість її зміни при експлуатації
будівлі.
Для компонування елементів конструкції будівель і споруд в єдиний каркас
використовуються різні системи зв'язків, які забезпечують просторову жорсткість
і геометричну незмінність каркаса.
Каркасні та змішані системи в залежності від розподілу функцій між
елементами каркаса для забезпечення просторової жорсткості та стійкості
поділяють:
- рамні, див. рис. 1, а;
- в’язеві, див. рис.1, б;
- рамно-зв'язкові, див. рис. 1, в.

Рис. 1. Схеми основних рамних систем:
а - звичайна; б - з зовнішньої просторовою рамою; в - рамно-секційна;
1 - колона; 2 - ригель; 3 - площина одного з перекриттів
Науковий керівник – Є.А. Бакулін, к.т.н., доц.
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УДК 330.133.7:624 (043.2)
Леоненко А.П.
Національний авіаційний університет, Київ
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕВЕНТЕЛЬОВАНОГО УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ
На сьогоднішній день, при необхідності зміни норм проектування є потреба в
оновленні житлових фондів за сучасними стандартами. Досліджуючи
конструктивні системи сучасного домобудування з урахуванням діючих вимог
постало питання про ефективність утеплення фасадів теплоізоляційними
матеріалами. Було проаналізовано три найпоширеніших типи огороджувальних
конструкцій – панель, газоблок та керамічний блок.
Згідно заборони ДСТУ про використання вентильованих фасадів на основі
пінополістиролу, в якості теплоізоляційного матеріалу використано негорючу
мінераловатну плиту Технофас ефект Техноніколь. Ця кам’яна вата є
високоефективним теплоізоляційним матеріалом. Високий опір теплопередачі
досягається за рахунок утримання великої кількості повітря в нерухомому стані
усередині утеплювача за допомогою тісно переплетених волокон мінеральної
вати. Температура плавлення волокон перевищує 1000°С, що дозволяє
застосовувати мінеральну вату в широких межах робочих температур.
Теплоізоляція «Техноніколь» утримує від поширення тепло, утворене в результаті
пожежі, і захищає будівельні конструкції від деформації і руйнування. Високе
значення динамічних модулів пружності дозволяє ефективно знижувати рівень
ударного шуму при влаштуванні міжповерхових перекриттів. Матеріал
оброблений
гідрофобізуючими
добавками,
що
додають
утеплювачу
водовідштовхувальних властивостей.
З урахуванням нормованого коефіцієнта опору теплопередачі, який становить
3,3 м2∙К/Вт, проводимо теплотехнічний розрахунок та оцінку вартості за 1 м2.
Зовнішня стіна із двошарової керамзитобетонної стінової панелі товщиною
250 мм, товщина утеплювача – 50 мм. Загальна сума 1 м2 – 806 грн.
Стіни зовнішні з газоблоків марки D500 (товщина 250 мм) на клейовому
розчині із зовнішнім утеплювачем 100 мм. Загальна сума 1 м2 –1009 грн.
Стіни зовнішні - керамічні пустотні блоки POROTHERM P+W товщиною 250
мм, утеплювач – 150 мм. Загальна сума за 1 м2 – 1049 грн.
Для житлового будівництва при використанні мінераловатного утеплювача
найвищий показник опору теплопередачі огороджуючої конструкції мають
газоблок та керамічні блоки, однак найбільш економічно вигідним варіантом є
двошарова панель.
Науковий керівник – В.М. Бакуліна, асистент
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Лисницкая Е. Н.
Национальный авиационный университет, г. Киев
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ
Параметр надежности изменяется во времени и с первого дня эксплуатации
начинает снижаться. Неопределенность значения надежности характеризируется
рядом вероятностных причин. В жизненный цикл любого строительного объекта
одновременно включаются несколько негативных сфер влияния (например, при
проектировании – возможные недоработки нормативных документов, ошибки при
исследованиях и т.д. на каждом этапе). Кроме того, даже при реализации
наилучшего сценария проектирования и возведения объекта, остаются
запроектные воздействия, учет которых довольно сложен.
Основной задачей исследователей и проектировщиков является обеспечение
рационального уровня надежности конструкций еще на этапе проектирования.
В статье рассматриваются способы прогнозирования надежности конструкций
на этапе проектирования и оцнка уровня надежности эксплуатируемого здания
или сооружения.
Нормативные документы регламентируют рассчитывать надежность зданий и
сооружений на основании расчетных моделей и по методу предельных состояний.
Расчетные модели должны наиболее реально описывать работу объекта и
учитывать все факторы, которые влияют на его напряженно-деформируемые
характеристики.
Условие надежности конструкции обеспечивается соблюдением неравенства:
g Gd , f d , ad , C, n , d , Tef
0
(1)
где: g

- такая функция параметров системы, не выполнение которой

означает достижение предельного состояния; Gd , f d , ad - расчетные значения
нагрузок, характеристики прочности материалов и геометрических характеристик
конструкции соответственно; C - некоторое ограничение параметра, который
подлежит контролю (граничные отклонения, уклоны, перекосы и т. д.); n коэффициент надежности - коэффициент, который учитывает значение
конструкции или всего объекта и возможные последствия отказа этих
конструкций; d - коэффициент надежности модели.
Таким образом применение метода предельных состояний позволяет
вычислить для конкретной конструкции коэффициент запаса ξ, который дает
возможность определить показатель надежности конструкции Р, что дает
возможность оценивать резервы прочности конструкций.
Надежность всего объекта состоит из критерия безопасности каждого
конструктивного элемента. При проведении натурных обследований объекта
устанавливаются все типы повреждения групп конструкций и после ряда
вычислений становиться возможным определение безопасного ресурса объекта и
его срока службы
Научный руководитель – В. Н. Першаков д. т. н., проф.
19

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АЕРОПОРТУ

УДК – 69.001.12/.18:691.11/15 (043.2)
Метьолкіна А.Ю.
Національний авіаційний університет, Київ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОФЕКТИВНОГО
БУДІВНИЦТВА
Як відомо Україна є однією з енергозалежних країн Європи, цьому сприяє не
лише відсутність власних енергоресурсів, а й нераціонельне їх використання.
Кабінетом міністрів України від 25 листопада 2015р. було затверджено "План
заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до
2020 року". Тому вирішення питань енергозбереження та енергоефективності є
досить актуальними в умовах енергетичної кризи країни.
Серед перспективних напрямків вирішення даних проблем є створення
енергоефективних житлових будинків (нове будівництво) та підвищення
енергоефективності існуючого житлового фонду (реконструкція). Аналіз
досліджень показує, що багато країн для існуючого житлового фонду здійснюють
комплексну термомодернізацію, яка дає можливісь значно скоротити споживання
енергоресурсів, а нове будівництво виконують із застосуванням нових
енергоефективних способів. Однак, на превеликий жаль в Україні, поки що навіть
нові будинки будуються із недостатньою теплоізоляцією, що призводить до
великих витрат енергії.
Необхідно зазначити, що енергоефективне будівництво це, насамперед,
можливість використовувати сучасні технології будівництва, результатом яких є
створення будинків де максимально застосовують альтернативні джерела енергії,
які потребують менше енергії на опалення, вентиляцію, освітлення, тощо.Також
добра ізоляція має свої переваги також і влітку, адже влітку завдяки ізоляції тепло
залишається ззовні будинку і таким чином в будинку постійно зберігається
приємна прохолода, на відміну від будівель зведених за традиційними
технологіями.енергозберігаючий. Отже будинок заощаджує енергію не тільки
взимку, але й влітку.
Головною перевагою енергоефективного будівництва є створення комфортних
умов, а саме температура поверхонь підоги, внутрішніх і зовнішніх стін та даху
вища у порівнянні із традиційним будівництвом, більші розміри вікон, що
виходять на південь, дають значно більше світла і тепла, а добре герметизовані
шви і стики запобігають протягам.
Таким чином, впровадження нових та удосконалення існуючих методів
споживання енергоресурсів, здійснення фінансування заходів у сфері
енергозбереження сприятиме вирішенню проблем енергоефективності в різних
містах України.
Науковий керівник – В.В. Грабовчак, к. т.н., доц.
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Мінов Д.М.
Національний авіаційний університет, Київ
МОСТИ – НЕЙМОВІРНІ СПОРУДИ
Міст – один із найстародавніших виноходів людства, який не тільки дозволяє
переправлятися через будь-які перешкоди, а й є витвором мистецтва інженерної
думки. Далі представлені найскладніші і найцікавіші мости в світі.
1.Один з найбільш незвичайних мостів - Aqueduct Veluwemeer розташований в
Хардервейк, в Східній Голландії. Це акведук з тунелем, який з'єднує материкову
Голландію і острів Флеволанд. Відноситься конструкція до типу водних мостів.
Довжина моста 25 метрів, ширина - 19 метрів, а глибина - 3 метри.
2. В Уругваї, в одній з мальовничих лагун був створений досить
нестандартний міст під назвою Laguna Garzon Bridge. Архітектор Рафаель Віньолі
розробив міст, який
призначений для неспішного кругового руху по
мальовничочомц місці. Радіус інженерної конструкції становить 51.5 метра.
3.В Китаї, в провінції Хубей був побудований дивовижний міст Over-Water
highway. Особливість конструкції полягає в тому, що міст проходить не через
річку, а йде по її руслу вздовж гірського масиву.
4. Наступна автомагістраль Trans Tokyo Bay Motorway є ще однією гібридною
інженерною конструкцією, яка включає в себе міст і тунель. Проходить Trans
Tokyo Bay Motorway через Токійську затоку. При цьому там, де тунель
переходить в міст, створені гігантські автомобільні паркінги. Протяжність
конструкції 9650 м.
5. Гарний і футуристичний Віадук Мійо (Millau Viaduct) розташований у
Франції. На момент будівництва Віадук Мійо був найвищим транспортним
мостом в світі, одна з його опор має висоту 341 метр - трохи вище, ніж Ейфелева
вежа, і всього на 40 метрів нижче, ніж Емпайр-стейт-білдінг в Нью-Йорку.
Загальна довжина моста становить 2 460 м. Проїжджаючи по цьому
архітектурному диву, здається, ніби злітаєш.
6. У Флориді, що в США в конструкцію 205-кілометрового шосе входить міст
під назвою «7 Міль». Він з'єднує Майамі з островом Кі-Уест. Побудований міст
був в 1982 році на місці старої залізниці. На сьогоднішній день це єдиний
наземний транспортний шлях через водну перешкоду.
7. Автоматично підйомний міст Slauerhoff розташований в містечку
Леуварден. Його розміри 15мх15м. Нижня частина моста забарвлена в кольори
герба і прапора Леувардена. Міст названий на честь письменника і поета J.
Slauerhoff'а.
8. Міст Тисячоліття (Gateshead Millennium Bridge) знаходиться в Північній
Англії і має форму двох дуг, одна з яких лежить між берегами, а друга піднята.
Для проходження суден обидві дуги піднімаються, утворюючи арку заввишки 25
метрів.
Науковий керівник – В.М. Першаков, д.т.н., проф.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ АРМУВАННЯ РЕБРИСТИХ ПАНЕЛЕЙ
ПРОЛІТНИХ СПОРУД ШЛЯХОПРОВОДІВ ВІД МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ЇХ
НАВАНТАЖЕННЯ
Розрахункова несуча здатність ребристих панелей забеспечується при виконанні
нерівності:
Мн≤(1,1…1,05)Мn
де Мн – нормативний згинальний момент, тякий в загальному виді можна
виразити залежністю:
Мn=f(Rb, Rs, Аb, As, tn, b, x, h0)
де Rb, Rp - опір бетону й арматури,
Ар, As –площа перерізу стиснутої зони та арматури, bf –ширина плити,
х - товщина стисненої зони c<x≤hpl тобто товщини плити, h0-відстань від верхньої
кромки плити до центру важкості розтягнутої арматури.
В нормативних документах і спеціальній літературі основними розрахунковими
формулами для визначення Мp в загальному вигляді є наступними:
Мp=f(qr, rf, Pb, Kp, Ώm)
Мp=f(qr, rf, qe, Ke, rt, Ώm, B)
де qr -постійне навантаження, qe -тимчасове навантаження на панель,
Ke -коефіціенти поперечного розподілення, Ώm -площа ліній впливу,
rf –коефіціенти надійності по навантаженню, В- частина тимчасового навантаження від
загального.
На отримані результати здійснюється вплив різних параметрів: Kp, Ke, Pb, qe і В.
При цьому всі вони враховують фактор часу, удосконалення методів розрахунку і
накопичення статистики. Кофіцієнти Kp, Pb і Ώm отримують розрахунками за
ємпиричними формулами. Значення параметрів Ke, qe- визначаються як нормативні
величини, що залежать від типу тимчасового навантаження та довжини прогонів.
Розглядаються два типи напруження панелій арматурою «на бетон»: пучками з різною
кількістю дротів та їх діаметра, та із стержнів різного диамнтрів.
При цьому розглядували два вида ребристих панелей які виготовлені з різних марок
бетонів та зазначеної вище арматури.
Отримані результати дозволяють шляхом порівняння оптимізувати вибір потрібної
арматури та марки бетону в залежності від методу отримання розрахункового значення
моменту.
Науковий керівник – М. П. Жданович, к.т.н., проф.
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ
ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ
Актуальність теми. Хмарочос, як тип будівлі, виник в США завдяки
впровадженню сталевого прокату, створенню конструкції сталевого каркаса в XIX
столітті і до теперішнього часу в США сталь залишається лідируючим матеріалом
несучих конструкцій. Будинки із залізобетону стали активно зводитися після
другої світової війни, а протягом першої половини 20 століття будувалися
епізодично. Однак, навіть у США монолітні залізобетонні конструкції стали
витісняти сталеві при зведенні 30-50-поверхових об'єктів.
Поява нових можливостей з будівництва все більш і більш високих споруд
створило необхідність вироблення нових підходів до забезпечення безпеки людей,
що знаходяться в них, а також збереженню експлуатаційних властивостей будівлі
при надзвичайних ситуаціях, оскільки знос або реконструкція висотної будівлі
пов'язана з набагато більш високими витратами і труднощами, ніж інших
будівель. В першу чергу мова йде про необхідність збереження основними
будівельними конструкціями будівлі їх несучої здатності.
Найбільш поширеною надзвичайною ситуацією, яка приводить до
пошкодження конструкцій, безумовно є пожежа. Порушення правил експлуатації
споруд, технічних систем виникають в результаті пожеж і вибухів, які становлять
64% від усіх причин виведення з ладу житлових будівель.
Постановка проблеми. Було проаналізовано понад 60 найбільш значущих
пожеж у висотних будівлях, що відбулися в світі починаючи з 1908 року.
Очевидно, що для висотних будівель не можна скористатися припущенням
про вихід з ладу окремих несучих конструкцій після закінчення їх межі
вогнестійкості. Необхідно виходити з більш глибокого посилання, тобто потрібно
розглядати неприпустимість обвалення всієї споруди в цілому. Це означає, що
навіть при найбільш несприятливій величині пожежного навантаження на будьякому поверсі вогнестійкість несучих конструкцій повинна бути настільки
високою, щоб повністю виключалася можливість катастрофи. Крім власне межі
вогнестійкості конструкцій, на наслідки пожеж в будівлях впливають планування
приміщень, наявність протипожежних перешкод, а також розподіл пожежного
навантаження при вогневому впливі, яке часто локально обмежене.
Висновки. Підводячи підсумки, можна говорити про те, що це дозволить
пред'явити вимоги до вогнестійкості висотних будівель з урахуванням сучасного
рівня розвитку науки і техніки, застосувати економічно і конструктивно
обґрунтовані рішення, забезпечити безпеку людей на необхідному рівні.
Науковий керівник – В. М. Першаков, д.т.н., проф.
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УДК 656.021.24 (043.2)
Радько О.С., Степанчук С.О., Гриценко Я.Ю., Іванюк О.О.
Національний авіаційний університет, Київ
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАТОРІВ НА ВУЛИЧНОДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА
При організації дорожнього руху на практиці затор розглядається найчастіше
як негативний фактор бурхливої автомобілізації в умовах дефіциту дорожніх
просторів. Стійке зростання автопарку, сконцентрованого на відносно невеликих
територіях, неминуче призводить до перевантаженості вулично-дорожньої мережі.
Дослідники вважають, що початок заторового стану виникає, коли
використано потенціал смуг проїзної частини, перехрестя або вулично-дорожньої
мережі в цілому. Найменше перевищення рівня їхньої пропускної здатності
створює початок заторового стану. Затор – це, по-суті, параліч вулично-дорожньої
мережі або її частини. Великомасштабні затори зникають дуже повільно, оскільки
пропускна здатність дорожньої мережі обмежена самим затором.
Тривалі затори на дорогах все частіше стають причиною не лише часових, але
й економічних втрат. Відомо, що заторовим явищам притаманна властивість
гістерезису, тобто таким явищам значно легше запобігти, ніж потім їх
ліквідовувати. Тому дедалі актуальнішим стає питання вивчення механізму
утворення заторів.
Місця виникнення заторів на міських вулицях із погіршення умов руху
транспорту можна розподілити на такі категорії:
постійні, в яких виникнення заторів і погіршення дорожніх умов руху
спостерігається щоденно майже в однаковий час;
випадкові, в яких заторові ситуації виникають нерегулярно, внаслідок
втрати пропускної здатності на незначний період часу елементами ВДМ.
Виникнення заторів у населеному пункті може трапитись з різних причин, а саме:
на ключових перетинах через транспортне перевантаження;
через паркування та зупинки транспортних засобів на узбіччях та крайніх
смугах проїзної частини;
поблизу зупинок міського пасажирського транспорту внаслідок
невідрегульованого розкладу руху;
через дорожні роботи і незадовільний стан дорожнього покриття і, як
наслідок, – низька швидкість сполучення, маневрування транспортних засобів;
через дорожньо-транспортні події.
Для забезпечення якісного функціонування ВДМ міст є необхідність
упровадження ефективних методів по організації дорожнього руху, що включають
комплекс інженерно-технічних і організаційних заходів, спрямованих на
максимальне використання транспортним потоком можливостей, які передбачені
геометричними параметрами проїзної частини вулиці.
Таким чином, можна констатувати, що проблема зменшення транспортних
затримок і збільшення пропускної спроможності міських вулиць і доріг може бути
вирішена тільки при використанні комплексних заходів - організаційних,
планувальних та техніки регулювання рухом.
Науковий керівник - О.В. Степанчук, к.т.н., доц.
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УДК 699.8 (043.2)

Ромашкіна М.А.
Безушко Н.В.
Національний авіаційний університет, Київ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ
АВАРІЙНИХ ВПЛИВІВ
У зв'язку з підвищенням загрози терористичних актів, особлива небезпека
загрожує будівельним конструкціям в будівлях масового скупчення людей та в
будівлях стратегічного призначення. Небезпека пов’язана з надзвичайною
вразливістю даних об'єктів. Тому в останні роки істотно зріс інтерес до проблеми
забезпечення живучості будівельних конструкцій при аварійних ситуаціях.
Живучість - властивість об'єкта, що полягає в його здатності протистояти
розвитку критичних відмов при виникненні дефектів і пошкоджень в встановленій
системі технічного обслуговування та ремонту, або властивість об'єкта зберігати
обмежену працездатність при впливах, непередбачених умовами експлуатації, або
властивість об'єкта зберігати обмежену працездатність при наявності дефектів або
пошкоджень певного виду, а також при відмові деяких компонентів.
В даний час всупереч прогресу в області проектування будівельних
конструкцій їх зведення і експлуатації, в світовій практиці, як і у нас в країні
проблема живучості далека від її ефективного вирішення. Необхідність
забезпечити живучість будівлі та споруди вимагає розробки методів аналізу та
оцінки механізмів і засобів її забезпечення для кожного конкретного клас систем.
Підводячи підсумки можна рекомендувати наступні заходи щодо зниження
ризику терористичних актів на об'єктах, які відповідно до ДБН В.1.2.-14-2009
«Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель,
споруд, будівельних конструкцій та основ» відносяться до класу наслідків СС-3 (
V категорія складності):
1. Виявляти в будівлях дефекти, які можуть бути використані терористичними
групами.
2. У разі неможливості усунення дефектів, ввести за ними постійне
спостереження.
3. При проектуванні, або реконструкції будівель потрібно в першу чергу
спиратися на технічні рішення що прийняті не архітектором, а інженером,
ставлячи безпеку конструкцій на перше місце.
4. В конструкціях будівель намагатися уникати беспрогонних систем
покриття.
Проведення даних заходів допоможе істотно знизити ризик терористичних
актів в громадських і промислових будівлях.
Науковий керівник – М. С. Барабаш, д.т.н., доц.
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Садома М.А.
Національний авіаційний університет, Київ
УТВОРЕННЯ ТРІЩИН У ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ
ПРИ КРУЧЕННІ ЗІ ЗГИНОМ
Поява тріщин у залізобетонних конструкціях при експлуатації може бути
викликана умовами твердіння бетону або перенапруженням матеріалів
(перенавантаженням, осадкою опор, зміною температури, тощо). Тріщини від
перенапруження з’являються найчастіше у розтягнутих частинах конструкцій,
рідше у стиснутих.
Тріщини в розтягнутому бетоні, непомітні для ока, з’являються навіть в
бездоганно виконаних конструкціях. Їхня поява зв’язана з невеликою розтяжністю
бетону, нездатністю слідувати за значними подовженнями арматури при доволі
високих робочих напруженнях. Досвід та практика будівництва і експлуатації
будівель та споруд показує, що ці тріщини не становлять значної небезпеки і не
порушують загальної монолітності залізобетону.
Експерименти показують, що при крученні зі згином залізобетонна
конструкція в початковій стадії завантаження, до виникнення тріщин, працює
пружньо. Виникають головні стискаючі та головні розтягуючи напруження, які
направлені під кутом ≈45° до повздовжньої вісі. Поява тріщин та їхній нахил
залежать від величини та направлення головних розтягуючих напружень. При
сумісній дії кручення зі згином, як показали останні дослідженя, проведені на базі
лабораторій кафедри комп’ютерних технологій будівництва ННІАП НАУ,
характерним є поява гвинтових ліній. Внаслідок невеликого опору бетону на
розтяг тріщини у бетоні таких конструкцій з’являються на ранніх стадіх
навантаження. Похилі тріщини з'являються у зонах спільної дії згинальних та
крутних моментів і поперечних сил. Характер тріщиноутворення залежить від
величин MT, M та Q, співвідношення між ними, а також від геометрії поперечного
перерізу, міцності і деформативних характеристик бетону, величини і характеру
попереднього обтиску бетону, армування та ряду інших чинників.
Залізобетонні конструкції при дії кручення зі згином повинні бути заармовані
з урахуванням згинального моменту, поперечної сили та крутного моменту.
Після утворення тріщин зусилля в направленні головних розтягуючих
напружень сприймає арматура, а зусилля в направленні головних стискаючих
напружень – бетон.
Для успішного дослідження напружено-деформованого стану при наявності
тріщин і аналізу його впливу на тріщиностійкість, необхідно мати у своєму
розпорядженні чітку класифікацію тріщин, а також мати неспотворені результати
експериментів.
Науковий керівник – Колчунов В.І., д.т.н., проф.
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Скрипченко О.В.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БАЗАЛЬТОВОЇ ФІБРИ У
ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ПОКРИТТЯХ
В сучасному дорожньо-будівельному виробництві спостерігається
тенденція щодо використання нових економічних технологій покращення стану
покриття, які забезпечать збільшення міжремонтних строків, надійність
дорожнього одягу, зносостійкість та підвищення безпеки руху транспортних
засобів. Існує практика обрання жорстких бетонних покриттів для доріг з високою
інтенсивністю, оскільки вони забезпечують високу міцність та довговічність.
Проте, не дивлячись на невід’ємні плюси таких покриттів не можна не звернути
увагу на те, що сучасні європейські вимоги генерації шуму та комфорту руху
мають на увазі обмежену макрошорсткість, що може привести до низького опору
ковзанню. Простіше кажучи, такі покриття не задовольняють вимогам зчеплення
колеса з покриттям, особливо в динаміці експлуатації такої автомобільної дороги.
Вважається, що досягнення довговічності верхніх шарів дорожнього покриття
асфальтобетонних доріг та підтримання їх технічних характеристик протягом
довгого періоду є важкою задачею.
Як відомо, цементобетон має міцність на розрив при вигині практично на
порядок нижче міцності при стисненні. Дисперсне армування і армування
безперервною волокнистою арматурою змінює поведінку цементного каменю та
інших видів штучних каменів, надаючи йому підвищену стійкість до
розтріскування на вигин і до розривних навантажень, дозволяє створити
необхідний запас міцності, зберігаючи цілісність конструкції, навіть після появи
наскрізних тріщин.
В результаті введення армованих волокон в цементобетонну суміш отримується
так званий фібробетон, що має підвищену тріщиностійкість, міцність на розтяг,
ударну в’язкість, опір стиранню.
Структура бетону, армованого базальтовою фіброю, близька до
структури, армоцементу з арматурою зі сталевої сітки. Однак базальтова фібра
має більш високу міцністю і стійкусть до деформацій, тому що використання її
забезпечує більш високу ступінь дисперсності армування бетонного каменю і сам
базальтовий матеріал має вищу, ніж сталева сітка, міцність. Крім того, базальтова
фібра може переносити великі пружні деформації тому, що базальтове волокно
при розтягуванні не піддається пластичній деформації, а по пружності перевершує
сталь. Відмінною особливістю базальтової фібри є її висока адгезія з цементної
матрицею.
З вищевказаних причин є доцільним в цементному тісті використати
саме базальтову фібру. До того ж в дорожній практиці України дисперсноармований базальтовими волокнами цементобетон – базальтофібробетон ще не
знайшов свого розповсюдження.
Науковий керівник – К.В. Краюшкіна, к.т.н., доц.
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Соловьѐв А. С.
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КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
В данный момент остро стоит проблема обеспечения безопасности объектов с
ограниченным доступом и экономии энергоресурсов. Данная проблема касается
особенно остро военных объектов, сооружений на аэродромах, объектах
повышенной секретности.
Система BMS (далее – Система) объединяет в себе все вышеперечисленные
возможности: контроль доступа, контроль за посещением робочих мест, экономия
энергоресурсов, в специальных помещениях и помещениях медицинского
назначения помогает контролировать микроклимат вплоть до влажности и
содержания углекислого газа в воздушной смеси.
Система, для интеракции с человеком использует понятный и простой
интерфейс. Сигналы от датчиков и к датчикам передаются по слаботочным сетям
к контроллерам, те, в свою очередь подключаются к сетевым кабелям и
отправляют данные на обыкновенный персональный компьютер со специальным
програмным обеспечением, которое позволяет отслеживать состояние
инженерных комуникаций, контролировать доступ в любые помещения, вести
учет прибывшего и убывшего личного состава в автоматизированном режиме и
составлять отчеты.
Система позволяет очень тонко регулировать энергозатраты в зависимотси от
многих факторов, например, количества людей в конкретном помещении,
температуры воздуха на улице и т. п., таким образом можно эфективно тратить
энергоносители и экономить до двадцати процентов их в год. В странах Европы
Система окупается примерно за пять лет.
Говоря о зарубежном опыте, следует упомянуть, что аналогичная система уже
установлена на многи базах Североатлантического Альянса.
Целью работы является обратить внимание общественности на особенности и
возможности данной Системы, ее перспективность (пускай и в будущем),
соответсвие мировым стандартам и защищенность от внешних вмешательств в ее
работу.
Научный руководитель – В.М. Першаков, д.т.н., проф.
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Спасіченко К.В.
Національний авіаційний університет, Київ
РОЗМІЩЕННЯ АЕРОПОРТІВ НА НЕПРИДАТНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Розвиток міст спричиняє скорочення придатних земель і визначає
проблему пошуку нових, додаткових земельних ресурсів для міського
будівництва. Чималу частку серед «непридатних» займають ділянки території зі
складним рельєфом. Освоєння територій зі складними інженерно-геологічними
умовами – актуальне завдання багатьох країн світу. Складний рельєф ділянки під
будівництво не завжди є недоліком. За допомогою сучасних технологій можна
відтворювати цікаві архітектурні та інженерно-технічні рішення.
На особливу увагу заслуговують рішення розміщення аеропортів в містах з
складною містобудівною ситуацією – відсутність територій під будівництво,
території, які мають недостатню площу під будівництво злітно-посадкових смуг,
території екстремально наближені до житлових кварталів або промислових
підприємств.
Розміщення аеропортів на непридатних територіях є однією з
найважливіших задач сучасних країн світу. Непридатні території для
будівництва (чи розміщення) аеропортів – це пустелі, водойми, гори, льодовики,
(місцевість з поривчастими вітрами), території з сейсмічними поштовхами,
невеликі острови.
В результаті функціонально-планувального аналізу територій, наближених
до аеропортів, територій самих аеропортів відповідно до їх призначення,
функцій, розміру, типів літаків, які вони можуть приймати і обслуговувати і
інших відмітних ознак, визначені різні архітектурно-планувальні, композиційнопросторові та інженерно-технічні підходи до їх будівництва.
На прикладах де-яких збудованих аеропортів з адаптованими територіями
під їх будівництво, можна визначити види територій з найбільш характерними
ознаками непридатності до розміщення аеропортів, а саме: наявність невеличкої
ділянки під будівництва злітно-посадкової смуги; наближеність будівництва до
водоймищ; наявність природних перешкод у вигляді гірського ландшафту,
інженерних та технічних споруд; підтоплених або підроблених територій.
Міжнародний аеропорт Саба, Нідерландські Антильські острови.
Розташований на скелястому березі і має ЗПС довжиною 400 м, трохи більшу ніж
у авіаносця. З огляду на обмежену кількість землі і складну топографію острова,
інші варіанти будівництва відсутні. Цей перелік можна продовжити.
Можна зробити висновок і прогноз на подальшу роботу. Вивчення та
аналіз умов розташування аеропортів на різних, не характерних для цього
територіях, дає можливість в подальшому більш активно розглядати непридатні
та складні за інженерно-геологічними умовами території для будівництва на них
аеропортів та розвитку їхньої інфраструктури. Так, звані «непридатні» території
є резервним фондом, які при проведенні відповідних заходів щодо інженерної
підготовки, можуть бути використані під різні види будівництва.
Науковий керівник – О.В. Кравченко, ст.викл.
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НЕСУЧА МОЖЛИВІСТЬ АРМОВАНИХ ПЛИТНИХ ПРОЛЬОТНИХ
СПОРУД ШЛЯХОПРОВОДІВ З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК
БЕТОНА І АРМАТУРИ
Експлуатаційна міцність будь якої конструкції забезпечується при виконанні
умови:
Nmax≤ Ф min.
де Nmax – максимальне навантаження, Ф min – мінімальна несуча здатність. При
цьому для плитних шляхопроводів маємо що Nmax= Мгрн, Ф min= ARp, де Мгрн
граничне значення згинального моменту в розрахунковому перерезі прольоту, А,
Rp – площа та опір бетона й арматури.
Усі ці характеристики в певній мірі в реальних умовах статистичні по своїй
природі. Цей фактор враховують введенням коефіціентів надійності γ і по
навантаженню і матеріалу значення яких визначається ДБН (нормативним
документам). Так як більшість шляхопроводів експлуатуються більше 30-50 років
то прийняті їх значення при проектуванні потрибують зміни з урахуванням
властивостей нових матеріалів, технологій будівництва, методів їх розрахунків та
інш.
Ціль нашого досліду є отримання граничного «нормативного» значення
Мгрн=Мn в залежності від конструктивних особливостей споруди та механічних
характеристик бетону й арматури. Величини Мn визначаєтся формулами:
Мn=Rbbfx(h0-0,5x)

де Rb, Rp - опір бетону й арматури, Ар, As –площа розтягнутої і стиснутої
арматури, bf –ширина плити, х - товщина стиснутої зони (0<x≤hpl) тобто товщини
плити, h0-відстань від верхньої кромки плити до центру ваги розтягнутої
арматури.
У верхній частині розташована напружена арматура класу АІІ у вигляді
стержня діаметром ds=10 мм у якого Rs= 260 Мпа, в нижній розташувалась не
напружена арматура в одному випадку класу АІV з стержнів d=10…32 мм у якої
Rp=465мРа,а в іншому випадку із пучків у яких 20…60 дротів d=3 мм. Потім
зміцнювали нижню частину напруженою арматурою у вигляді стержнів
періодичного профілю класу АІІ і АІІІ з варіацією площини їх перерізу. При
цьому також розглядали випадок використання бетону В20 і В60. По результатам
будували графіки залежності Мн від вибору різних класів ненапруженої і
напруженої арматури , різних діаметрів стержнів , дроту і пучків. Отримані
результати дозволяють обгрунтовано робити найбільш прийнятний їх вибір при
назначенні експлуатаційної вантажопідємності шляхопроводу.
Науковий керівник – М. П. Жданович, к.т.н., проф.
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Степанчук С.О.
Національний авіаційний університет, м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ
НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

-

-

Забезпечення зручності та безпеки руху пішоходів є одним із найбільш
відповідальних заходів, але, водночас, ще досі недостатньо розробленим розділом
організації дорожнього руху. Складність полягає в тому, що поведінка пішоходів
важче піддається регламентації, ніж поведінка водіїв, а в розрахунках режимів
регулювання важко враховувати психофізіологічні фактори з усіма відхиленнями,
що притаманні окремим групам людей. Важливою умовою оптимальної
організації пішохідного руху є врахування психофізіологічних особливостей та
фізичних можливостей людей при розробці відповідних технічних рішень. Як
показує практика, тільки правильне врахування цих умов дозволяє досягнути
максимуму доцільності прийнятих заходів щодо організації руху пішоходів.
Існує поняття «пішохідної доступності» міських об’єктів і «дальності
пішохідних підходів», що вимірюється у хвилинах і метрах. на пішохідної
доступності визначається як відстань, на подолання якої пішоходу потрібно
менше часу, ніж на подолання цієї відстані за допомогою транспортних засобів.
Зазвичай вибір способу переміщення здійснюється, виходячи із знань певних умов
руху (дальність зупинки, завантаження вулиці, час очікування, вартість проїзду і
т.п.). Як правило, зона пішохідної доступності знаходиться в межах 0,8-1 км.
Ймовірність користування транспортом залежить від дальності переміщення. За
даними, наведеними В.О. Черепановим, відстань до 1 км 75% людей долають
пішки, від 1 до 2 км - 45%, від 2 до 3 км - 25%, більше 3 км до 4 км -10%.
Інтенсивність пішохідного руху коливається в залежності від функціонального
призначення вулиці або дороги і від розташування на них об’єктів тяжіння.
Особливо висока інтенсивність руху пішоходів спостерігається на головних і
торгових вулицях, а також у зоні транспортно-пересадочних вузлів.
Існують певні закономірності формування пішохідних потоків:
більша частина пішохідних потоків цілеспрямована, існує мета тяжіння (зупинка
пасажирського транспорту, станція метро, торговий центр, прохідна підприємства,
стадіон і т.п.), винятком є пішохідні вулиці, паркові доріжки, бульвари;
пішоходи вибирають найкоротший шлях;
пішоходи рухаються з індивідуальною швидкістю, з урахуванням віку, статі,
ситуації і т.п.;
пішоходи тримаються на певній відстані один від одного.
Впровадження заходів із організації пішохідного руху на міській території
повинна базуватися на спільному взаємопов’язаному
використанні
психологічних, фізичних особливостей людини у поєднанні з конкретними
територіальними і транспортно-планувальними характеристиками міста.
Науковий керівник – А.О. Бєлятинський, д.т.н., проф.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПО
СМУГАХ РУХУ НА МАГІСТРАЛЬНИХ ВУЛИЦЯХ МІСТА КИЄВА
Пропускна спроможність міських магістральних вулиць та проектування їхнього
поперечного профілю залежить від швидкості руху та розподілення інтенсивності
руху по ширині проїзної частини складу транспортного потоку та дорожніх умов.
Важливою характеристикою роботи магістральної вулиці є розподілення
інтенсивності по смугах руху, від якої залежать умови маневрування
транспортних засобів на перегоні. Розподілення транспортних засобів по смугах
руху дуже нерівномірне на усіх типах міських магістральних вулиць і залежить в
основному від відстані до перехрестя, загальної інтенсивності та складу
транспортного потоку. Як відомо, наявне число смуг руху повинно забезпечувати
ефективну швидкість руху, низьку аварійність, мінімальні втрати часу,
економічність та зручність руху. Основними показниками, що відтворюють
вимоги, які ставляються при визначенні числа смуг руху на перегонах
багатосмугових вулиць і доріг, є забезпечення оптимального рівня зручності
руху. Одним із критеріїв, що характеризує оптимальний рівень зручності руху, є
коефіцієнт завантаження проїзної частини вулиці рухом, який при оптимальному
рівні зручності визначається економічністю руху і оптимальною емоційною
напруженістю водія. На ці показники значно впливає завантаженість проїзної
частини транспортними засобами.
Завантаженість проїзної частини залежить від режимів руху транспортних
засобів на магістральних вулицях міста. Треба зазначити, що режиму руху
транспортних засобів по багатосмуговій проїзній частині значно відрізняються від
режимів руху по двосмугових вулицях.
Тому нами були проведені спостереження за рухом транспортних засобів на
магістральних вулицях міста Києва. Головним завданням проведеного
експерименту було визначення закономірностей розподілення транспортних
засобів по смугах руху, враховуючи вплив кількості смуг руху на проїзній частині
вулиці на їхній розподіл. Спостереження проводилося враховуючи окремо вулиці,
які мають чотири, три та дві смуги руху в одному напрямку, а також для вулиць,
на яких був організований рух транспортних засобів із однобічним рухом.
На основі проведених спостережень були встановлені коефіцієнти
розподілення транспортних засобів по ширині проїзної частини для відповідних
магістралей в залежності від кількості смуг руху.
На основі отриманих результатів можна встановити границі застосування
окремих теоретичних моделей для опису закономірностей формування
транспортних потоків на магістральних вулицях міста в залежності від кількості
смуг руху.
Обстеження закономірностей руху транспортних засобів по багатосмугових
вулицях і дорогах дозволить удосконалити теоретичну базу їхнього проектування
і розробити конкретні заходи по покращенню умов руху.
Науковий керівник - О.В. Степанчук, к.т.н., доц.
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ВІДСТАНЬ МІЖ ТРІЩИНАМИ У ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ
ПРИ КРУЧЕННІ ЗІ ЗГИНОМ
Робота залізобетонних конструкцій при дії кручення зі згином є вельми
складним явищем. Як показують проведені експериментальні дослідження
прямокутного перерізу, які працюють на дію кручення зі згином залежать від
згинального моменту М, поперечної сили Q та крутного моменту МT.
Відповідно до теорії тріщиноутворення В.І. Мурашова, відстань між
тріщинами lcrc визначається з умови у відповідності з якою різниця зусиль в
арматурі у перерізі з тріщиною при напруженнях σs,crc та в перерізі між тріщинами
при напруженнях 2 sRbt урівноважується по довжині lcrc силами зчепленні між
арматурою та бетоном:
(1)
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где s,crc – напруження в арматурі в перерізі з тріщиною безпосередньо після її
виникнення; – гранична величина напруження зчеплення арматури з бетоном.
Я. М. Немирівський також вважає, що формула для знаходження відстаней
між тріщинами повинна відображати зміну цієї величини в процесі навантаження
конструкції, проте до завершення розробки теорії зчеплення точне визначення
цього виразу є неможливим.
Загальний аналіз теорії утворення тріщин В. І. Мурашова, у якості одного з
найбільш істотних недоліків цієї теорії висувають припущення про одночасне
утворення всіх тріщин, що в дійсності в багаточисельних проведених
експериментальних дослідженнях не спостерігається. При цьому Я. М.
Немирівський і Г. О. Молодченко вважають, що формула (1) відображає відстань
між тріщинами в момент утворення перших тріщин. Теорія В. І. Мурашева, на
мою думку, є найбільш точною і універсальною (в рамках прийнятих передумов) з
усіх, розроблених до кінця методів розрахунку, що описують процес
тріщиноутворення в залізобетоні, хоча вона і не позбавлена окремих недоліків.
У цьому сенсі, якщо спиратися в цілому на підхід Мурашева, слід з
урахуванням сучасних можливостей проведення експериментальних досліджень
займатися усуненням істотних недоліків теорії В. І. Мурашева, а не другорядних.
Досліди показують, що тріщини можуть утворюватися і при подальшому
збільшенні навантаження, аж до руйнування.
Слід зауважити, що в нових нормах Білорусії і норм України такий
найважливіший параметр, як відстань між тріщинами, на жаль, поки що не
знайшов відображення в явному вигляді через складнощі опису протікають при
цьому фізичних процесів у вигляді однієї формули.
Науковий керівник – Колчунов В.І., д.т.н., проф.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОКРИТТЯ
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ
Однією з найбільш раціональних форм великопрольотних просторових
конструкцій є металевий купол. Площинні конструкції прольотом до 40 м по
металоємності ще можуть конкурувати з купольними, але із збільшенням
прольоту перевага купольних очевидно.
Розрахунок напружено-деформованого стану (НДС) покриттів на основі
методів опору матеріалів і будівельної механіки не дає адекватних результатів
аналізу міцності цих покриттів з необхідною точністю. Більш адекватні
результати дозволяють отримати чисельні методи, що сприяють значному
розширенню вирішуваних завдань за рахунок більш повного врахування реальних
умов навантаження та властивостей використовуваних матеріалів.
Серед цих методів найбільшого поширення набув метод скінченних елементів
(МСЕ), що володіє такими перевагами як мінімум вимог до вихідної інформації та
оптимальну форму отриманих результатів. Чисельні алгоритми всіх провідних
розробників універсальних комерційних програм в області міцністьного
нелінійного аналізу тривимірних конструкцій засновані на методі кінцевих
елементів.
Напружено-деформований стан будь-якого несучого елемента купольного
покриття визначається характеристиками впливаючих на нього навантажень. До
основних навантажень відносять власну вагу даху і снігове навантаження.
Для розрахунку НДС використовується вдосконалена дискретна модель
стиснуто-згинаючого елемента, яка найбільш повно відображає особливості
фізичної роботи. Також розроблений алгоритм розрахунку стиснуто-зігнутих
елементів купола, комплексно враховує геометричну, фізичну, конструктивну
нелінійність, а також нелінійну роботу з′єднань.
Метод визначення жорсткості, як правило, використовується в якості аналізу
лінійної пружності. Даний метод іноді називається методом зміщення або
методом матриці жорсткості. У цьому методі аналізу рівняння рівноваги складено,
виходячи з того, що вузлові зміщення є невідомими.
Рішення даних рівнянь проводиться, щоб оцінити зміщення вузлів, і, виходячи
з них, обчислити зусилля в окремих деталях, використовуючи відносини зміщених
зусиль для кожного окремого елемента.
Даний аналіз вимагає велику кількість лінійних алгебраїчних маніпуляцій, і
найбільш підходящою галуззю математики для цієї мети є матрична алгебра. Крім
того, що вона ідеальним чином відповідає вимогам для реалізації даного методу
на комп'ютері, матрична алгебра дозволяє чітко виділити основні поняття, що дає
можливість легко оцінити фундаментальні принципи.
Науковий керівник – П.М. Кір′язєв, к.т.н., доц.
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ
СИСТЕМ
З метою підвищення проблеми енергозбереження в будівельних об’єктах і
забезпечення енергоефективності будівель Міністерство будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України ввело ДБН В.2.6-31:2006
«Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель», в якому закладені
підвищені норми теплоізоляції будівлі. Будівля розглядається як єдина
теплоізолююча оболонка, елементи якої взаємопов’язані, і рівень теплоізоляції
кожного з них можна оптимізувати.
Для зниження енергоспоживання житлових будинків необхідно здійснити
цілий комплекс інженерно-технічних заходів, що включають розробку
раціонального
об’ємно-планувального
рішення
будинку,
використання
енергоефективного інженерного обладнання будівля, обов’язкове регулювання
надходження тепла в будинок, використання нетрадиційних систем
енергозабезпечення житлових будинків, а також підвищення теплового захисту
будівель. Введення цілого комплексу енергозберігаючих заходів дозволить за
експертними оцінками скоротити енерговитрати в житловому секторі в 2…2,5
рази.
У комплексі енергозберігаючих заходів, особлива увага приділяється
підвищенню теплового захисту будівель. Застосування ефективних зовнішніх
огороджувальних конструкцій і скорочення тепловтрат у вузлах сполучень з
іншими конструкціями дозволить знизити енергоспоживання будівель на 20-30%.
Зниження до мінімуму тепловтрат через стіни будинків дає змогу на 30% і більше
зменшити витрати на опалення. На теперішній час на будівельному ринку України
представлено багато енергозберігаючих систем, які пропонуються для житлового
та промислового будівництва. Для теплоізоляції каркасно-монолітних будинків
використовують метод «сандвіч». Прикладом є використання 3D-PANEL та
панелей СІП. 3D-PANEL являє собою систему, яка складається з зовнішнього та
внутрішнього шару торкретбетону 50 мм класу С20/25, зварювальної арматурної
сітки діаметром 2,5-3,0 мм та пінополістерольної або мінераловатної плити.
Основні переваги даної системи – низька вартість, висока енергоефективність,
економія 70% на опалення та кондиціювання та ін.
Зростаюча популярність каркасно-панельного будівництва з використанням
панелей СІП пов'язана з тим, що проведені дослідження показали, що будинки з
структурно ізольованих панелей не тільки не поступаються конструкціям з інших
матеріалів, але і багато в чому перевершують їх за показниками
енергозбереження, швидкості будівництва й пожежобезпеки. Панелі СІП
складають два шари OSB, між ними в якості утеплювача використовують
пінополістерол або мінераловатні плити.
Науковий керівник – С.М. Скребнєва, к.т.н., доц.
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ВІДОКРЕМЛЕНІ СМУГИ ДЛЯ РУХУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ ВЕЛИКОГО МІСТА
Ефективність функціонування міської транспортної системи безпосередньо
залежить від ефективності використання виділених для її функціонування
територій загального користування. Основним і визначальним параметром
ефективності використання окремого елемента вулично-дорожньої мережі (ВДМ)
є коефіцієнт використання провізної спроможності даної ділянки. Залежно від
технічних характеристик діюча на кожній ділянці системи транспорту провізна
спроможність може змінюватися в дуже широких межах. Для наземного
транспорту найбільшу провізну спроможність забезпечують системи, засновані на
рейковому транспорті та відповідно, найменшу провізну спроможність забезпечує
потік індивідуальних легкових автомобілів. Разом з тим залишається актуальним
завдання, що відносяться до питань організації дорожнього руху на ділянках
вулично-дорожньої мережі на яких функціонують відразу кілька систем
транспорту. Очевидно, що надання пріоритетів для руху по ділянці вуличнодорожньої мережі для однієї з систем транспорту неминуче призводить до
стримування інших. Знаходження розумного балансу в питаннях надання
пріоритетів в русі окремих системах транспорту шляхом надання відокремлених
смуг руху в складі загального простору проїжджої частини вулиці або дороги, є
актуальним завданням в області організації дорожнього руху в сучасних великих
містах.
Виділення відокремлених смуг для руху громадського транспорту на вуличнодорожній мережі міста актуально для ділянок ВДМ, де кількість смуг перевищує
одну смугу руху в одному напрямку.
Транспортний потік являє собою сукупність впорядковано рухомих в певному
напрямку транспортних засобів. Для кожного транспортного засобу, що складає
потік, розглядаються такі технічні характеристики:
wi – місткість транспортного засобу, чол / ТЗ;
Li – динамічний габарит автомобіля, м.
При визначенні доцільності виділення відокремленої смуги для руху
громадського транспорту розглядається ділянка вулично-дорожньої мережі.
Характеристиками ділянки, що досліджується, є:
n - кількість смуг руху в одному напрямку;
qi - інтенсивність руху індивідуального транспорту, ТЗ / год;
qo - інтенсивність руху громадського транспорту, ТЗ/ год;
qmax - максимальна пропускна спроможність смуги руху ділянки, що
досліджується, ТЗ / год;
tо - час проходження заданої ділянки у вільній мережі, с.
Науковий керівник – С. Ю. Тімкіна, ст. викладач
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ
АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ З УРАХУВАННЯМ ДВОХ
РОЗРАХУНКОВИХ КРИТЕРІЇВ
Розвиток цивільних аеродромів переважно залежить від тенденції розвитку
літаків, що в даний час відбувається із суттєвим зростанням злітної ваги. У зв’язку
з цим особливу актуальність отримують питання дослідження та вдосконалення
апарату проектування монолітних цементобетонних покриттів аеродромів.
При дії на одну цементобетонну плиту двох шестиколісних опор літака
Airbus 380 виникає значне розтягувальне напруження на верхній поверхні плити,
що призводить до появи повздовжніх тріщин в зоні між поперечними швами із
штирьовими з’єднаннями.
Проведено порівняльний розрахунок монолітного цементобетонного покриття
аеродрому за допомогою комп’ютерних програм «Аеродром 380» та FAARFIELD.
Програма FAARFIELD реалізує стандарт Федеральної Авіаційної
Адміністрації США. Дана програма при визначенні товщини монолітної
цементобетонної плити використовує тільки один розрахунковий критерій,
максимальне розтягувальне напруження на нижній поверхні плити.
У програмі «Аеродром 380» товщина монолітної цементобетонної плити
аеродромного покриття при дії навантаження від основних колісних опор
широкофюзеляжного повітряного судна Airbus 380 визначається в ході
ітераційного процесу з використанням у якості розрахункових критеріїв
максимальних розтягувальних напружень на нижній та верхній поверхні плити.
В основу комп’ютерних програм FAARFIELD та «Аеродром 380» покладено
концепцію руйнування від утоми. Руйнування від утоми монолітної
цементобетонної плити відбувається тоді, коли коефіцієнт накопичення руйнувань
(у FAARFIELD) або сума пошкоджень (в «Аеродром 380») дорівнює одиниці. У
випадку, коли не передбачається зміна товщини плити або класу бетону,
визначається прогнозований термін служби аеродромного покриття. У
комп’ютерній програмі «Аеродром 380» прогнозований термін служби
монолітного цементобетонного покриття визначається для двох розрахункових
критеріїв і в якості остаточного приймається найменше значення.
Результати розрахунку отримані за допомогою програм FAARFIELD та
«Аеродром 380» при використанні у якості розрахункового критерію
розтягувального напруження на нижній поверхні плити майже однакові. Термін
служби аеродромного покриття менше при використанні двох розрахункових
критеріїв, що реалізовано у комп’ютерній програмі «Аеродром 380».
Таким чином, для врахування дії основних колісних опор літаків Airbus 380 на
монолітні цементобетонні аеродромні покриття доцільно використовувати два
розрахункових критерії.
Науковий керівник – О.В. Родченко, к.т.н., доц.
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РОЗВИТОК ГІПОТЕЗ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ СТОСОВНО
РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Характерною особливістю роботи залізобетону є наявність тріщин при його
опорі силовим і деформаційних впливам. Залізобетонні конструкції, як правило,
експлуатуються в стадії, яка наступає після утворення тріщин (обмежується лише
ширина їхнього розкриття). Тому природнім є прагнення вивчити дійсний
напружено-деформований стан в околиці тріщини. Саме така проблема
досліджується механікою руйнування, що активно розвивається в останні роки.
Проблема отримання нових констант бетону. Специфіка матеріалу
проявляється не тільки в основній залежності механіки руйнування, що зв'язує
коефіцієнт інтенсивності напружень KI з величиною «звільнення» енергії на
одиницю новоствореної поверхні тріщини ςI, але і в таких поняттях як зона
передруйнування в «гирлі» тріщини, критичний коефіцієнт інтенсивності
напружень Kbr і відповідна йому величина ςbr, граничні величини ςbu і ςbr, і т. п.
Багато що залежить і від вдалого виділення двоконсольного елемента, що включає
тріщину. Згідно постулату Баренблатта, міра взаємодії сил у зоні передруйнування
є величиною постійною для даного матеріалу при його пружній роботі.
Врахування пружнього опору вимагає введення додаткових констант. Проблема
визначення цих констант для такого матеріалу як залізобетон до теперішнього
часу залишається однією з найактуальніших.
Проблема виділення двоконсольного елемента, що включає тріщину для
побудови розрахункового апарату залізобетону. Надалі, пов'язуючи ці константи
з двоконсольним елементом (ДКЕ), виділеним в околиці тріщини, відшукується
обурення напружено-деформованого стану залізобетонної конструкції. Для
несуцільного тіла з тріщиною, при встановленні зв'язку між напруженнями і
переміщеннями, методи, які розроблені в механіці твердого деформівного тіла не
можливо застосувати. Тим не менш, використання методу перерізів матеріалу з
тріщинами приносить свої позитивні результати. Це відноситься і до наближеного
прийому визначення коефіцієнта інтенсивності напружень, його ж можна
використовувати і при виділенні спеціального двоконсольного елемента, який
знайшов застосування в механіці руйнування.
Таким чином, виділення двоконсольного елемента для залізобетону є досить
важливою і непростою проблемою. Вона повинна бути ув'язана не тільки з
визначенням
напружено-деформованого
стану
поперечного
перерізу
залізобетонного елемента, але і з розподілом зчеплення між арматурою і бетоном,
так як появу тріщини в суцільному тілі можна розглядати як деякий
деформаційний вплив, що відбивається на особливостях зчеплення арматури і
бетону в зонах, прилеглих до тріщини.
Науковий керівник – В.І. Колчунов, д.т.н., проф.
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ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
УДК727.57:721.05+355.354(043.2)
Барченко Н.В.
Національний авіаційний університет, Київ
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ
На сьогоднішній день проектування Центру безпілотної авіації для
архітекторів може стати дуже цікавою темою, адже на теренах нашої країни
створення цих об’єктів тільки розпочато і треба визначити їх технологічне та
функціональне наповнення.
Саме Центр, який буде досліджувати, випробувати, створювати нові
безпілотні апарати та літаки, дозволить не тільки поліпшити економічний стан
країни та дати більше робочих місць, а й впровадити нові інноваційні технології,
розвинувши нашу авіаційну науку на більш високий рівень. Розробка, освоєння та
виробництво сучасних конкурентоспроможних безпілотних літальних апаратів
дозволить центру щороку розвиватися, а з проведенням постійного пошуку та
експериментальних досліджень, дасть країні нові винаходи, які можна буде
застосовувати в господарській діяльності
та геологорозвідці, які стануть
допомагати в справах контролю екологічного стану довкілля, в правоохоронній
діяльності, роботі підрозділів МЧС під час кризових ситуацій, військових
операцій, розвивати регіональні та міжрегіональні телекомунікаційні мережі та
багато іншого.
В центрі безпілотної авіації повинні бути передбачені наступні функціональні
основні групи приміщення:
Приміщення управління;
Конструкторське бюро;
Приміщення інформаційно-технічного призначення;
Кабінет охорони праці;
Навчальні приміщення.
Додаткові групи приміщень:
Санітарно-побутові приміщення;
Приміщення охорони здоров’я;
Приміщення для харчування;
Допоміжні та підсобні (вестибюль, гардероб, рекреація, комори та інше).
Центр безпілотної авіації зможе проектувати та розробляти наступні види
безпілотних літальних апаратів: у вигляді літаків та гелікоптерів. Для випробувань
безпілотників необхідно проектувати при цих центрах злітні смуги та тренувальні
майданчики різного типу, згідно державних вимог.
Висновки. Проектування та будівництво Центрів безпілотних літальних
апаратів в нашій країні дозволить вирішити найважливіші науково-технічні задачі
авіації, створить новітні технології з урахуванням потреб промисловості та
суспільства.
Науковий керівник - С.Г. Бібер, ст. викладач
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Біла А.М.
Національний авіаційний університет, Київ
СВІТЛО ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ФОРМУВАННЯ
АРХІТЕКТУРИ АЕРОПОРТІВ
Штучне освітлення є обов’язковим елементом інженерно-технічної
інфраструктури сучасного міста.
Практика сучасного містобудування свідчить про те, що художня
інтерпретація архітектурного середовища у більшості випадків орієнтована на
умови денного зорового сприйняття.
Останнім часом набув розвитку новий напрям творчої діяльності архітекторів і
світлодизайнерів – світловий і світло-технічний дизайн, за допомогою якого
формується світло-кольорове середовище (СКС). Це – комплексне просторове
утворення, яке наповнено відповідними наочними складовими. Параметри
останніх регламентуються у відповідності до їх приналежності до виробничого,
житлового або рекреаційного середовища.
Аеропорти як складові урбанізованих територій також належать до об’єктів,
при проектуванні яких використовують технології світлового та світло-технічного
дизайну.
Особливості функціонування аеропортів накладають відповідні обмеження
щодо масштабного впровадження світлового дизайну, які пов’язані, насамперед, із
забезпеченням безпеки польотів повітряних суден.
Основними об’єктами архітектурно-художнього оформлення за допомогою
світла є пасажирські термінали, готелі, привокзальні площі та ін. Зони
розташування систем штучного освітлення та їх елементів не обмежуються
фасадами окремих будівель. Вони поширюються й на частину аеропортового
простору, а саме транспортні та пішохідні складові привокзальної площі,
озеленені території та ін.
Є практика використання трьох режимів світлового дизайну для цих об’єктів:
- повсякденний;
- нічний;
- святковий;
Кожний із яких має свої особливості, але розробляється у комплексі з
основною концепцією освітлення. Запропоновані концепції за допомогою світла
та кольору формують композиційний взаємозв’язок архітектури будівель з
природним оточенням. Нічний режим дозволяє змістити акценти зорового
сприйняття та оптимізувати технологічні процеси діяльності аеропортів уночі.
Цей короткий аналіз показує, що практика міського освітлення слідує за
розвитком світлотехніки, використовуючи його і залежачи від нього. Разом з тим
концепції освітлення повинні враховувати сучасні вимоги до енергетичної
ефективності, зниження рівня світлового забруднення довкілля.
Науковий керівник – Г.М.Агєєва, к.т.н., с.н.с.
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ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДКОВІ ВУЗЛИ ЯК КЛЮЧОВИЙ СПОЛУЧНИЙ
ЕЛЕМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА
Розвиток системи ТПУ є одним з найважливіших напрямків, що враховуються
при розробці документів територіального планування. Пов'язано це не тільки з
важливою роллю ТПУ в складі транспортної інфраструктури, а й з тим, що
система ТПУ є однією з основ формування системи центрів різного рівня на
території поселень. Дана система дозволить виділити вузли, першочергова
реконструкція яких, з одного боку підніме якість транспортного обслуговування
жителів, з іншого забезпечить новий імпульс у розвитку прилеглих територій.
Транспортно-пересадочний вузол - вузловий елемент планувальної структури
міста транспортно-громадського призначення, в якому здійснюється пересадка
пасажирів між різними видами міського пасажирського та зовнішнього
транспорту або між різними лініями одного виду транспорту, а також попутне
обслуговування пасажирів об'єктами соціальної інфраструктури.
ТПВ повинен перш за все вирішувати питання транспортні. Комплекс
проектуються так, щоб, з одного боку, пасажирам було комфортно, з іншої - ТПВ
не повинен створювати додаткового тяжіння людей до цього об’єкта. Основне
завдання - позбавитися від хаотичної парковки біля ТПВ, яка заважає жителям
району, і створити умови для зручної пересадки.
Модернізація транспортних систем, раціональне використання видів
транспорту в ув'язці з плануванням територій і взаємодія елементів
інфраструктури забезпечує вирішення питань зручного пересування пасажирів
при найменших витратах часу.
Метою збільшення кількості транспортно-пересадкових вузлів(ТПВ) є
вирішення питання впорядкування руху транспорту і пішоходів для поліпшення
умов транспортного обслуговування населення міста. Саме тому будівництво
даного вузла важається вирішення проблени раціонального використання
території та швидшого місця для пересадки на той чи інший транспорт, крім того
багатофункціональність комплексу заключається в освоєні площ з функцією
соціального нахилу.
Впровадження інноваційних технологій дозволяє у наш час створити
можливість автоматизації всіх процесів, що відбуваються у проектованій споруді.
Представляється можливим поєднання торгівельної, розважальної та транспортної
функцій в одне ціле. Транспортно-пересадочні вузли є ключовими сполучними
елементами транспортної системи міста, що включає всі діючі в ньому види
транспорту. Насичення транспортними та громадськими функціями прилеглих зон
ТПУ призводить до утворення багатофункціональних просторово розвинених
суспільно-транспортних центрів (або вузлів).
Науковий керівник - Н.Ю.Авдєєва, к. арх., доц.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЦЕСІ
Для архітектурної практики віртуальний світ став середовищем, де професійні
завдання вирішуються на новому рівні. Матеріальне, візуальне та концептуальне
моделювання, перенесені в віртуальне середовище набувають нових якостей,
іманентно властиві комп'ютерним технологіям - наочність, динамічність і
інтерактивність (Н.А. Рочегова).
В області вищої архітектурної освіти потенціал сучасних інформаційних
технологій використовується далеко не повною мірою й не використовуються
ефективність та креативні можливості комп'ютерних технологій.
Метою доповіді є актуалізація концептуального проектування та
обґрунтування доцільності поєднання різних програмних засобів в архітектурному
проектуванні.
Принципи і методи комп'ютерного проектування лежать в основі сучасної
архітектурної практики та забезпечують динамічне формоутворення в
інтерактивному режимі. Відповідно, архітектурне проектування починається з
концептуального проектування, яке включає традиційні та інноваційні форми
реалізації творчого задуму, допомагає у творчому пошуку, прискорюючи процес
проектування і розширює можливості по варіативності, уточненню обраного
варіанту рішення.
Практично усі програмні засоби можна використати для концептуального
проектування (Archicad, Revit, Allplan, та інші). Але одним із важливих факторів,
що визначають ефективність створення 3D моделі є час, який витрачається на її
отримання. Потужне ядро моделювання Parasolid в Allplan, гнучкий інструмент
Morрh в ArchiCAD, та інші дозволяють моделювати та редагувати практично
будь-які форми, з яких згодом компонується інформаційна модель будівлі, але
вони мають численні вікна попередніх налаштувань, які віднімають багато часу та
не є ще інтуїтивно простими. Оскільки, досвід архітектурного проектування
показує, що швидкість є однією з найважливіших характеристик побудови
креслень, поряд з точністю та якістю візуалізації, то щоб досягти гарних
результатів можна поєднати корисні якості програм для інформаційного
моделювання будівель та SketchUp Pro. Раціоналізація застосуванням
комп’ютерних засобів і технологій архітектурного проектування буде сприяти
підвищенню ефективності, та якості процесу проектування.
Використання елементів та технологій концептуального проектування для
формоутворення, сприяє стимуляції креативного мислення і служить засобом
освоєння, формування сучасного професійного архітектурного середовища за
допомогою освоєння і застосування нових методів віртуально-композиційного
моделювання архітектурної форми і простору.
Науковий консультант – Ю.О.Дорошенко, д.т.н., проф.
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ПІДЗЕМНІ ПАРКІНГИ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ У М.КИЄВІ
Останнім часом у Києві загострилась проблема організації паркувальних місць
для об’єктів громадського призначення в умовах стислої забудови центральних
районів. Сучасний девелопмент, який зацікавлений в отриманні максимального
ефекту від забудови в центрі міста, свідчить про те, що найбільш ефективним є
будівництво багатофункціональних комплексів з підземними паркінгами, які
дозволяють розв’язати одразу декілька проблем, в т.ч. й покращення екологічного
стану прилеглої території.
Формування комплексів за цільовим призначенням та остаточний вибір
залежить від низки факторів, але ключовим є ринкова привабливість об’єкту
нерухомості в умовах, що склалися у даній планувальній зоні міста.
В м.Києві реалізовано декілька проектів будівництва підземних паркінгів, в
т.ч. чотирирівневих – у складі бізнес-центру «Вітрило» (вул.Мечнікова,2) та
офісно-готельно-житлового комплексу (вул.Велика Васильківська,72).
Ведеться будівництво нульового циклу Київського ЦУМу (вул.Хрещатик,38.),
а саме зони дворівневого підземного паркінгу для тимчасового зберігання 180
автомобілів і мінус першого поверху для розміщення торговельних приміщень.
Відмітка полу нижнього поверху паркінгу - мінус 12,8 м.
Ущільнена забудова, гідрогеологічні умови та ін. створюють комплекс
технічних, технологічних проблем, вирішення яких пов’язано зі зростанням
витрат на додаткові будівельні роботи в складних інженерних умовах. Наприклад,
ділянка забудови (5848,0 кв.м) на вул.Велика Житомирська,72 розташована у
пойми р.Либідь та характеризується високим рівнем підземних вод. Проектом
передбачалась виїмка грунту на глибину 16 м від рівня поверхні землі,
влаштування огороджувальних конструкцій підземної частини методом «стіна у
грунті» тощо. Відмітка полу нижнього поверху паркінгу – мінус 13,65 м.
Реалізація саме цього проекту надало можливість організувати у зоні,
наближеної до стадіону «Олімпійський», паркінг на 343 машино-місця (31 – на
першому поверсі, 104 – на кожному із 2, 3, 4 поверхів) з виїздами-в’їздами з боку
вул.Фізкультури. Для порівняння: паркінг бізнес-центра «Вітрило» вміщує 250
машино-місць, 75 – на кожному з чотирьох поверхів.
Проект будівництва комплексу був експериментальним, отримані результати
мали науковий інтерес для розвитку нормативної бази проектування
багатоповерхових споруд в складних гідрогеологічних умовах м.Києва.
Науковий керівник – Г.М. Агєєва, к.т.н., с.н.с.

43

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АЕРОПОРТУ

УДК 711.4:629.43(520)(043.2)
Деміденко Я.Я.
Пасюкова Ю.С.
Савченко В.В.
Національний авіаційний університет, Київ
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ. ДОСВІД ЯПОНІЇ
Світовим лідером в реалізації сучасних інфраструктурних проектів, за
висновками провідних спеціалістів, є Японія.
Особлива увага приділяється планувальним аспектам розвитку наступних
типів транспортно-пересадочних вузлів (ТПВ):
агломераційного значення: наприклад, вузол «Шинагава», м.Токіо. В
ньому пересікаються міжрегіональний (швидкісна транспортна система
Синкансен), регіональный (4 лінії експрес та звичайних залізничних
доріг) та міський транспорт (2 лінії метрополитена, 10 ліній системи
швидкісного позавулічного транспорта, автобуси, такси). Площа вузла –
5,3 га, площа забудови - 584 тис. кв. м; кількість робочих місць - 16,7 тис.;
регіонального значення: інтегрований вузол в м.Мацумото, до складу
якого входять залізничний та автовокзали, муніципальна парковка та
великий торгівельний центр;
муніципального значення: вузол «Одайба» – складова системи
Токійського монорельсу – на насипних територіях в Токійському заліві,
має 3 рівня: для руху міського транспорту, для пішоходів, станція
монорельса. В зоні пішоходной доступності – кілько великих
торгівельних комплексів, готелів, житлових будинків, рекреаційна
територія;
комплексного значення з забезпеченням транспортного поєднання
території агломерації, взаємодії регіонального та муніципального видів
транспорта.
Кожний з них має індивідуальні архітектурно-планувальні та технічні
рішення, які спрямовані на створення комфорту для потенційних користувачів.
Але усі ТПВ вирішуються у кількох рівнях. Один з них – надземний або
підземний - є розподільчим для всього багатофункціонального комплексу.
Інформаційне забезпечення пасажирів здійснюється кількома засобами за
єдиною системою для усіх складових ТПВ. Вдало використовують для
інформування колір. Наприклад, для маркування автобусів окремої групи
маршрутів, відповідних для неї покажчиків, смуг, які наносяться на покриття
полу, для визначення напрямку руху від касс до посадкового перону та ін.
В умовах дефіциту земельних ресурсів комплексні багаторівневі ТПВ найбільш ефективні рішення, які базуються на використанні сучасних технологій
будівництва та експлуатації транспортних споруд.
Науковий керівник – Г.М.Агєєва, к.т.н., с.н.с.
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ОСНОВНІ ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ АЕРОКЛУБУ
На сьогоднішній день в розвинених країнах Європи вже багато років існують
аероклуби, які на меті мають спільну задачу та ефективний розвиток на шляху
постійного удосконалення малої авіації. Змінюючи світ почати треба з себе. Саме
для набуття корисних знань та навиків людина має можливість звернутися до
спеціалістів аероклубів. Знання -це сила, а навики та вміння -це результат. В
спілкуванні з обізнаною людиною, в практичному навчанні можливо здобути ці
вміння, що принесуть необхідний результат.
— спортивна організація у складі Добровільного товариства
сприяння армії, авіації та флоту. Аероклуби пропагують серед населення знання з
авіації, вчать молодь льотної справи і залучають її до конструювання авіамоделей
та планерів.
Аероклуби організовують авіаційні свята, змагання з пілотажу та ін. Членами
аероклубу можуть бути всі громадяни — члени ДТСААФ. Саме для набуття
корисних знань та навиків людина має можливість звернутися до спеціалістів
аероклубів.
В цілому по всій Україні існують подібні аероклуби, але всі вони залишились
ще з Радянських часів у жахливому напівзруйнованому стані.
Розробка та планування аероклубу повинна вміщувати не тільки навчальну
зону, але й комплекс сучасних послуг, який дозволить безперешкодно отримувати
кошти, які в подальшому внесуть свій вклад в розвиток малої авіації. В тому ж
числі і використовувати інноваційні технології. Освоєння та реалізація сучасних
винаходів дозволить аероклубу постійно зростати. Створення аеродинамічної
установки для студентів та відвідувачів, дасть змогу досягти повної ілюзії
перебування в рухомому кораблі. Крісло, в якому сидітиме пасажир, буде
додатково забезпечений пристроєм імітації перевантажень, пристроєм для
динамічної зміни положення крісла. Установка аеродинамічної труби
відіграватиме важливу роль не тільки в парашутному спорті, але й підготовці
парашутистів і розважальних цілей пов'язаних з вільним падінням.
Метою аероклубу в цілому є поєднання функціональних зон в одному
комплексі (зону відпочинку, зону навчання, технічну зону). Забезпечення зручних
технологічних зв'язків, та рухів потоку між ними. Створення цікавих і в той же
час простих схем, які в свою чергу сформують архітектурний об'єм в плані, та
гармонійно впишуться в навколишнє середовище. Забезпечення комфортних умов
навчання та проживання не тільки для студентів, але й для викладачів в даній
галузі.
Науковий керівник - Симоненко В.М.,к. арх., доц.
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ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДКОВІ ВУЗЛИ ЯК МІСЬКІ ЦЕНТРИ
АКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ WORLD TRADE CENTER В НЬЮ-ЙОРКУ)
Транспортно-пересадкові вузли (ТПВ) являють собою ключові елементи
транспортної інфраструктури. Крім основного призначення вони забезпечують і
зв'язок транспортної системи з «тканиною» міста. Поєднання та перерозподіл
транспортних потоків та потоків пасажирів створює привабливі умови для
розвитку у межах ТПВ та на прилеглих до нього територіях комерційної
діяльності, створення об’єктів нерухомості, впровадження культурнорозважальних ініціатив та ін.
Значна частина ТПВ розташовується на межі міста та передмістя або за
містом, виконуючи додаткову функцію перехоплення приватного транспорту
мешканців передмістя та гостей міста.
Більшість з них має індивідуальні архітектурно-планувальні та технічні
рішення, які спрямовані на створення комфорту для потенційних користувачів.
Розміщення ТПВ в існуючій забудові пов’язане з
вирішенням низки
містобудівних проблем, в т.ч. забезпечення архітектурно-планувального зв'язку
зі складовими забудови.
Яскравим прикладом вдалого вирішення цієї проблеми є ТПВ World Trade
Center в Нью-Йорку, побудований у 2016 р. за проектом архітектора Сантьяго
Калатрава біля хмарочосів - «веж-близнюків», зруйнованих 11 вересня 2001 р.
Насамперед, це – багаторівневий підземний комплекс, який забезпечує зв'язок
з метрополітеном, підземною швидкісною залізницею і пішохідними проходами
до відбудованих веж World Trade Center. Центральний зал, в оздобленні якого
використано білий італійський мармур, нагадує культову споруду.
По-друге, це – комплекс торгівельних закладів, розташованих у стилобатах
веж, поєднаних між собою перехідними галереями.
Центром активності – переплетінням маршрутів – є площа Oculus, яка
перекрита 100-метровим світловим ліхтарем, за допомогою якого освітлюється
підземний простір ТПВ. Саме ліхтарю архітектор надає головне місце у проекті.
Скульптурна форма світлового ліхтарю, розташованого між хмарочосів,
нагадує символ свободи - «білий голуб, випущений на волю».
Використання криволінійних стальних конструкцій для перекриття великого
за площею простору, значної кількості прозоровіх ділянок покриття, будівельних
матеріалів білого кольору дозволило забезпечити «легкість» сприйняття нового
громадського простору.
Побудований в Нью-Йорку ТПВ World Trade Center гармонійно влився в
планувальну структуру міста транспортно-громадського призначення. Він вдало
вирішує функцію оптимізації пішохідних потоків пасажирів, які здійснюють
посадку, з можливістю відвідування ними різноманітних об’єктів обслуговування.
Науковий керівник – Г.М.Агєєва, к.т.н., с.н.с.
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СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН ШКІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ
На сьогоднішній день дизай приміщень набув великої актуальності, кожен
дизайнер, архітектор, художник чи програміст прагне надати своєму твору якийсь
дизайн. Мова дизайну набула властивостей універсального засобу, який дозволяє
зробити власний вибір, підкреслити індивідуальність, створити щось неймовірне у
світі необмежених можливостей. Предметом дизайну є ядро інноваційного
процесу, його головна внутрішня цінність, що робить соціально необхідною і
конкурентоспроможною саму ідею.
Сучасне суспільство повсякденно стикається з проблемою вибору предметів,
речей, естетичні якості яких не менш важливі за їх функціональне призначення.
Ми постійно знаходимось в пошуках чогось нового, прагнемо щось більшого,
вимагаємо від виробників та дизайнерів задовольнити наші бажання. Тому, в
умовах сучасного життя, дизайн став невідємною складовою.
З досвіду відомо, що на діяльність людини впливає багато чинників, а
особливо інтерєр приміщення, від якого залежить бажання працювати чи
відпочивати. Тому цікавий та грамотно розроблений дизайн приміщення ніде не
буде зайвим. При розробці дизайн-проекту потрібно не просто створити гарну
художню картинку, але й намагатись надати певне функціональне призначення
приміщенню для творчої діяльності або відпочинку людини.
Для створення дизайну шкільних приміщень потрібно приділити особливу
увагу, адже він залежить від багатьох чинників особливо від функціональних
характеристик процесів з урахуванням психологічних показників учнів. Простори
класів, розраховані на одночасне перебування значного числа людей та часто
містять зальний характер. Тому навколишній простір є не менш важливим
аспектом формування психологічної та розумової діяльності школярів.
Ми звикли, що в школах інтер'єри класів приблизно однакові, в кабінеті хімії
висить таблиця Менделєєва, а в кабінеті літератури - портрети письменників.
Зараз дизайнери все більше приходять до висновку, що необхідно замислюватися
про проектування класів різних розмірів і призначень. У класах і кабінетах краще
відмовитися від різких форм парт, столів, шкільних меблів, композицій з
величезною кількістю деталей які значно навантажують приміщення, строкатих.
Все це буде відволікати учнів. При оформленні класів парти та стільці повинні
бути такими, щоб можна було зробити розстановку будь-якого виду, а не тільки
рядами, створити зону для відпочинку.
Отже, заропонована концепція дизайну спрямована на модернізацію освіти,
що відображає її основну мету.
Науковий керівник – В.В. Грабовчак, к. т.н., доц.
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ОСОБЛИВОСІ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
ЮНАЦТВА
На сьогоднішній день створення центру творчості для дітей та юнацтва є дуже
цікавою та актуальною темою, адже молодь потребує додаткового розвитку,
виявлення, підтримку та формування життєвих компетентностей особистості та
соціальний захист, їх професійне самовизначення, яке згодом допоможе при
виборі майбутньої професії.
Саме центр, який буде вміщувати у собі багатофункціональні зони дозволить
стати мистецькою скарбницею юних талантів, де діти розвиваютимуть свої
таланти, також будуть спілкуватися з однолітками та проводити з користю свій
вільний час.
У таких закладах створюються всі умови для постійного та поступового
розвитку кожної дтини, її творчї наснаги, інтелектуальної ініціативи та бажання
підготувати юні таланти до життя в умовах ринкової економіки.
Центр творчості, займається розвитком та організацією творчих обдарувань,
колективів з різними уподобаннями та різними жанрами мистецтва, розвитком їх
особистих уподобань та прагнень до вдосконалення у будь-якому мистецтві.
Центр також буде співпрацювати з іншими центрами творчості , завдяки чому
будуть проводитись різні міжцентрові змагання юних талантів, таким чином
молодь буде заохочуватись та прагнути до перемоги. Центри творчості
допоможуть кожній дитині, яка зацікавлена в розвитку знайти те заняття, котре
буде цікаве саме йому, так сказать заняття до душі, максимально розвинути свої
здібності,цікаво і з користю провести вільний час та отримати початкові
професійні знання.
Також центри проводитимуть різного жанру всеукраїнські, міжнародні та
обласні фестивалі та конкурси, спортивні турніри завдяки яким діти будуть
зацікавлені у подальшому розвитку особистості та прагнення до кращих навичок.
Також будуть проводитись різні події в середині колективів, різні вечори
відпочинку, екскурсії, різні спортивні заходи.
Дозвілля в таких центрах – це праця та відпочинок одночасно, молодь
знаходитиме друзів за інтересами.
Але самим головним є те, що наша молодь стає хоч трішечки щасливішою та
усміхненішою,яка з задоволенням і безперчно користю для себе освоюватимуть та
вдосконалюватимуть різнв види декоративно-прикладної, технічної творчості,
також будуть не тільки берегти, а ще й покращувати своє здоров’я, любити та
оберігати оточуючий зелений світ.
Науковий керівник – О. А. Костюченко
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПАЛАЦІВ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ
Палац урочистих подій – це громадська будівля, що поєднує у собі
адміністративні та видовищні функції обслуговування населення.
З усіх найбільших відомих будівель на території України, що несуть сьогодні
функцію палацу урочистих подій, лише київський Центральний палац
(просп.Перемоги,11) був спроектований із відповідною функцією та від початку
своєї експлуатації (1981 р.) відповідає лише їй.
Найбільш поширена практика розміщення закладів реєстрації актів цивільного
стану (РАЦС) у будівлях, які за початковим призначенням виконували інші
функції, але їх архітектурно-планувальні рішення придатні для організації та
проведення громадських та цивільних заходів. В багатьох випадках, це – пам’ятки
архітектури та історії минулих століть, а саме:
садиба Могильовцева (так званий «шоколадний будиночок»),
вул.Шовковічна,17/2, м.Київ;
родинний палац Потоцьких, вул.Коперника,15, м.Львів;
перша громадська бібліотека, вул.21 Січня,24, м.Херсон;
маєток нотаріуса Філіппова, вул.В.Бердичівська,61/18, м.Житомир;
садиба власника газети «Южний край» Юзефовича, вул.Сумська,61,
м.Харків;
садиба грабаря-підрядника Щербини, вул.Леніна,3, м.Черкаси та ін.
Так, у майже всіх містах України, спостерігається наведена тенденція. Будівлі
упродовж експлуатації змінювали, як власників, так і своє призначення, звісно, не
втрачаючи своєї архітектурної величі та стилю.
З одного боку, це – будівлі епізодичного користування, що призначені не
лише для самих урочистих подій, а й несуть функцію реєстрації актив
громадського стану, цим самим розширюючи своє функціональне навантаження
та доповнюючи значимість у структурі міста та життя населення.
Світові тенденції сьогодення інші. Палаці поширюють не тільки свої функції,
але й збагачують архітектурне середовище міста новітніми рішеннями,
технологіями; інколи вони більш нагадують культові споруди.
Активно залучаються природні компоненти, альтернативні джерела енергії,
сучасні будівельні матеріали, технології та ін. Особлива увага приділяється
національним традиціям регіонів будівництва, залучаються природні та вітчизняні
мотиви для формування уособленого українського архітектурного стилю у
структурі світового значення сучасної архітектури.
Науковийй керівник – Г.М. Агєєва, канд. техн. наук, с.н.с.

49

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АЕРОПОРТУ

УДК 727.9:721.05+797.56(043.2)
Стиркін І.В.
Національний авіаційний університет, Київ
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ГІДРОАЕРОДРОМІВ
Одним із чинників економічного розвитку нашої країни є розвиток літакобудівництва та повітряного сполучення. Враховуючи економічний стан країни,
важливим є питання зниження собівартості будівництва аеродромів, а в цьому
допоможе використання гідроавіації та створення гідроаеродромів на теренах нашої
держави, що багата водними ресурсами.
Метою даної роботи є дослідження структури та планувальних рішень ділянок,
що відводяться під розташування на них гідроаеродромів.
Переваги будівництва гідроаеродромів це, насамперед, зменшення площі
залучення земельних ресурсів та зниження собівартості будівництва, можливість
використання гідроавіації під час надзвичайних ситуаціях, для вантажоперевезення,
для розвитку туризму. Подальший розвиток гідроавіації і створення високоефективних
літальних апаратів нового покоління ставить нові завдання з проектування і
будівництва гідроаеродромів – спеціально обладнаного водного простору великої
площі, організованого комплексу споруд на водній ділянці і береговій смузі,
призначеного для зльоту, посадки та обслуговування гідролітаків. Гідроаеродроми
можуть розрізнятися:
- за призначенням, а саме – цивільні, військові та спеціальні ( навчальні,
випробувальні та інші);
- за тривалістю експлуатації – постійні з капітальними спорудами і стаціонарним
обладнанням і тимчасові зі спорудами переносного або тимчасового типу;
- за типами споруд і устаткуванням.
Структура гідроаеродрому складається з трьох зон – льотної, службово-технічної
та житлово-громадської. Льотна зона – призначена для підготовки зльоту і посадки
гідролітаків як з водної акваторії так і з суші, зберігання та обслуговування льотних
апаратів на плаву. Позначена вона на воді за допомогою бакенів, льотна смуга
довжиною 1 км і шириною 100 м, освітлюється в нічний час. Службово-технічна зона
призначена для обслуговування та експлуатації гідролітаків і включає будівлі для
обслуговування пасажирів, споруди для управління польотами, склади, причали,
пірси, гідро-спуски тощо. Житлово-громадська зона складається з комунальнопобутових та житлових будівель та споруд.
Проектне рішення щодо планування гідроаеродрому повинно виконуватися з
урахуванням його призначення та типів гідролітаків, що будуть використовуватися та
конкретних завдань, які будуть перед ними ставиться.
Тому дуже важливо, щоб гідроаеродроми, що проектуються, були універсальними
для того, щоб їх можна було використовувати для виконання різних завдань, як
звичайних в цивільному житті так і в екстримальних незвичайних ситуаціях та
військових діях.
Науковий керівник - С.Г. Бібер, ст. викладач
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АВИАГОРОДКИ МИРА
Возобновившейся интерес к опыту строительства авиагородков, достаточно
специфической и непростой проблеме, особенно со стороны такой великой стране
как Китай, свидетельствует о неоспоримой ее актуальности. Близь городка
Киаотоу на Хайнане планируется построить авиагородок, который станет первым
специализированным населенным пунктом в Китае, где будут построены также
выставочные центры, профессиональная тренировочная школа для пилотов, центр
по обучению спасателей и база морских спасателей. В период бурного развития
авиастроения (в 1930-40 г.г.) в бывшем Севетском Союзе, было сооружено и
задействовано много разнообразных авиагородков в разных природноклиматических условиях.
Большинство авиагородков возникло как сопутсвующая составляющая
военных аэродромов, обеспечивая их жизнедеятельность, полноценное
автономное функционирование. В таком населенном пункте размещаются
учреждения социально-культурного обслуживания, жилые дома различного
назначения (от индивидуальных до много кварти
- посѐлок в Архангельской области в составе
муниципального образования «Город Архангельск» (бывший военный городок
Талажского гарнизона).
Новосвятошин. образовавшийся в г. Киева, в 1946—1950-х годах и
преимущественно застроенный усадьбами работников авиазавода. На
Святошинском аэродроме испытывали свои аппараты летчик П. Н. Нестеров и
учѐный-авиаконструктор И. И. Сикорский. В дореволюционное время здесь
размещались авиационные парки царской армии и мастерские по ремонту
авиатехники, на базе которых и был основан Киевский авиационный завод
«АВИАНТ». Тут функционирует научно-технический комплекс имени Антонова
и лѐтная школа «Капитан Нестеров». В авиагородке в 1947—1984 годах проживал
выдающийся советский авиаконструктор Олег Антонов.
Главной экологической проблемой авиагородков является защита от высокого
уровня шума, издаваемого летательной техникой, которая решается за счет
четкого функционального зонирования территории, целесообразной ориентации
селитебной зоны и отдельных объектов с учетом ветрового режима, широкого
использования шумо- защитных зеленых насаждений.
Выводы: Проведенное исследование опыта строительства авиагородков,
позволяет утверждать, что его целесообразно использовать в дальнейшем.
Науковий керівник – Г.І. Болотов, к.арх., доц.
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ТАКТИЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ФАКТУР ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ
Актуальність. У зв’язку з розвитком суспільства та його новими поглядами
на дійсність, спостерігається зростання інтересу до тактильного дизайну.
Новизна. Визначення тактильних відчуттів при дотиковій взаємодії людини з
фактурами різних поверхонь.
Постановка задачі. Проведення
аналізу чинників, від яких залежить
тактильне сприйняття фактур об’єктів дизайну для визначення тактильних
відчуттів.
Методика дослідження. Використовувалися методи аналізу й синтезу,
порівняння.
Основні результати. Тактильне сприйняття об’єктів дизайну головним чином
залежить від фактури матеріалів, з яких вони виготовлені.
Тактильне сприйняття фактур об’єктів дизайну залежить від 1) роду вибраного
матеріалу; 2) характеру обробки поверхні; 3) зернистості; 4) щільності та
величини мікроспотворень поверхні; 5) масштабності; 6) оточуючого середовища,
в якому знаходиться об’єкт сприйняття; 7) психофізіологічних особливостей
суб’єкту сприйняття [1].
Тактильні відчуття - відчуття, що виникають під час дії механічних
подразників на поверхню шкіри і відображають об'єктивні властивості предметів:
твердість, м'якість, вологість тощо. При взаємодії людини з різними поверхнями
об’єктів дизайну виникають такі тактильні відчуття: 1) матова фактура поверхні
- тепло, шорсткість, дрібна пористість (суконна тканина, штукатурка, цегла,
деревостружкова плита); 2) глянцева фактура - прохолода, гладкість (масляні
фарби, лак, сатин, лінолеум, пластмаса, лінкруст, глазуровані плитки); 3) блискуча
фактура - холод, досконала гладкість (дзеркала, кольорове облицювальне скло,
полірований природний камінь та метал, керамічна плитка з металізованою
глазур'ю). Тактильне сприйняття - досить суб’єктивне явище, адже при різних
зовнішніх умовах відчуття можуть відрізнятися, тому його прийнято оцінювати в
експлуатаційних умовах матеріалу.
Використання. Врахування отриманих даних у практиці дизайнпроектування об'єктів промислового дизайну та інтер'єру.
Висновки. В процесі дослідження були виявлені такі чинники, які впливають
на тактильне сприйняття фактур різних матеріалів: механічні та фізичні
властивості поверхні матеріалу, оточуюче середовище, психофізіологічні
особливості людини; визначені тактильні відчуття від дотикової взаємодії людини
з фактурами: холод, тепло, прохолода, гладкість, шорсткість, дрібна пористість.
Використана література:
1. Епштейн М. Новое сектанство/ М. Епштейн. – М.: Бахрах, 2005.-256с.
Науковий керівник – І.О. Кузнецова, д. мистецтвознавства, професор КДІ
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ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ МОТИВІВ У
СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРНОМУ ТЕКСТИЛІ
Актуальність. Сьогодні існує потреба у дослідженні використання українських
національних мотивів, оскільки оздоблення інтер’єрів етнічними мотивами та
проектування приміщень з характерними українськими рисами має місце серед
сучасних українських дизайнерів.
Постановка задачі. Визначити прийоми використання українських етнічних
мотивів у інтер’єрному текстилі.
Основні результати. Використання текстилю в українському інтер’єрі є
традиційним. При декоруванні інтер’єру можна виокремити такі способи
розміщення тканини: вертикальне, горизонтальне, вільне. Для етнічного стилю
характерною є ручна обробка матеріалів, або її імітація. Вишивка – це класичний
спосіб оздоблення тканини. Сучасні дизайнери інтерпретують геометричні та
рослинні мотиви традиційних українських орнаментів, змінюючи традиційну
кольорову гаму, масштаб й техніку виконання. Вибійка - метод нанесення фарби
на тканину за допомогою дерев’яного штампу. Сучасним варіантом є друк на
тканині, який дозволяє створювати принти з традиційними візерунками.
Витинанка - це орнаментальні прикраси житла, ажурно або силуетно витяті
ножицями, вирізані ножем з білого або кольорового. паперу. Застосування
фіранок з вирізаними орнаментами створюють світло-тіньові ефекти, що додають
динамічності й елементу гри в інтер’єрі. Аплікація – спосіб створення
декоративних панно за допомогою нашаровування тканин одного чи багатьох
кольорів. Типовим є використання аплікації для текстильного декорування
вертикальних площин. Плетення - метод виготовлення килимів, гобеленів, коли
створення візерунку відбувається за допомогою переплетення фарбованих ниток.
Зазвичай такі вироби розміщуються у вартикальному ( на стіні) чи
горизонтальному ( на підлозі) положенні.
Використання. Результати дослідження мають важливе значення при
текстильному оздобленні громадських та житлових інтер’єрів з українськими
етнічними мотивами.
Висновки. Таким чином можна виокремити такі прийоми використання
українських етнічних мотивів у сучасному інтер’єрному текстилі: інтерпретація
вишивки, вибійка (принт), тканинна витинанка, аплікація, плетення.
Список використаних джерел:
1. Шевченко Є. І. Українська народна тканина / Є. Шевченко. – К., 1999. – 416 с.
2. Качинська I. О., Чернявський В. Г. Художній текстиль як засіб формування
просторово- предметного середовища інтер’єру ресторану / І. О. Качинська,
В. Г. Чернявський // Вісник ХДАДМ. - 2009. - №5. – С. 92-98.
Науковий керівник – І.О. Кузнецова, д. мистецтвознавства, професор КДІ
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УДК 666.3:477.46 (043.2)
Борисенко Д. А.
Національний авіаційний університет, Київ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У СПРИЙНЯТТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР`ЄРІВ
ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Актуальність. Раніше для створення комфортного предметного середовища
керувалися прагматичними міркуваннями доцільності та утилітарної користі.
Сьогодні в облаштуванні інтер'єру беруть участь не лише мода та останні
технології. На перший план виходить психологічний аспект сприйняття інтер’єру.
Мета: аналізуючи роль психологічного аспекту в сприйнятті інтер’єрів
житлових приміщень, визначити концептуальні функції дизайну.
Методика дослідження. Застосовувалися методи аналізу, синтезу, порівняння.
Стиль житла орієнтований перш за все на створення комфортного і
гармонійного психологічного клімату. Грамотно створений інтер'єр має здатність
впливати на психіку людини: збільшувати працездатність, змінювати настрій на
краще, дарувати нові емоції, розвивати таланти, виховувати. Вплив на людину
надають форми, лінії, кольори, текстури.
Елементи інтер’єру повинні гармонізувати між собою та створювати
психологічний комфорт – психологічний стан, що визначається сукупністю
позитивних психофізіологічних відчуттів і реакцій людини на довкілля або
предметне середовище [2]. З точки зору психології інтер'єр виконує дві основні
функції. Найвідомішою є гармонізуюча функція, що полягає у відображенні
темпераменту людини, світогляду й менталітету. Головне для житлового
приміщення — це атмосфера гармонії і спокою. Фактично подібний прийом
передбачає пасивність інтер'єру по відношенню до його власника. За допомогою
поєднання відтінків і фактури обробних матеріалів, аксесуарів інтер'єр
підлаштовується під індивідуума, продовжуючи його внутрішнє "я". Друга
функція – стимулююча, де присутній зворотній зв'язок між дизайном приміщення
і психікою людини. Дизайн у такому випадку грає активну роль: він вигідно
акцентує особливості характеру і темпераменту власника або, навпаки, згладжує
небажані риси.
Висновки: Психологічний аспект у створенні предметного середовища
відіграє провідну роль на сьогодні. Умовно дизайн інтер’єру володіє двома
функціями: гармонізуючою та стимулюючою.
Список джерел:
1. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования. – Л.: Изд-во
Ленинградского университета, 1964. – 194 с.
2. ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення. – К.:
Держстандарт, 2002. – 33 с.
Науковий керівник – І.О. Кузнецова, д. мистецтвознавства, професор КДІ
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Швець С.П.
Національний авіаційний університет, Київ
ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ ЛІТАКІВ
Актуальність. Авіаперевезення є одним із найшвидших способів
подорожувати із нині існуючих. Від початку дизайн літака був покликаний
спростити та здешевити вартість перельотів. Проте сьогодні одним із факторів, що
примушує людей користуватись авіаперельотами є комфорт салону,
формоутворення зовнішнього дизайну літаків.
Новизна. Визначення особливостей формоутворення в історії дизайну
літаків.
Постановка задачі. Визначення особливостей формоутворення в історії
дизайну літаків.
Методика дослідження. Були застосовані методи аналізу й синтезу, вивчення
фото зразків.
Основні результати. Аеродинамічний стиль є складовою літакобудівництва.
Перші літальні апарати, орнітоптери, за будовою подібні до тіла птаха. З 1783
року утворилась окрема гілка авіації – дирижаблі. Перші біплани і моноплани
моделювались з хвостовим оперенням позаду і попереду [2]. Конструкція з
деревини та тканини трималась на розтяжках, розпірках. Суцільний фюзеляж був
заважкий та створював опір потоку повітря. Салон 20-х років був тісний, сидіння
розміщувались по одному з кожного боку [1]. В 1930-х розвивались моноплани, а
дерево замінили алюмінієм та сплавами. Салон вміщав до 20 пасажирів та
походив до купе вагону. Фюзеляж фарбували в білий.
В США 1950-1960 «золоті» роки знаменуються округлою формою
ілюмінаторів й трансформованими кріслами. Піком комфортабельності літаків
стали 1970 роки: сидіння розміщувались в три ряди по 3-4 сидіння, полиці для
багажу знаходились з боків салону. В 1980-х ряди ущільнювали, з’явились бічні
місця без ілюмінаторів.
Сучасні приватні літаки дають свободу від зовнішніх обставин. На борту є
кухня, спальня та душова. Це створює індивідуальний комфорт для кожного
пасажира.
Використання. Використання досдідження для навчального процесу і дизайнпроектування інтер’єру літаків.
Висновки. Виявлено особливості дизайну літаків з використанням стилю
обтічних форм: плавність ліній, заокругленість кутів, ергономічність та
сучасність. В інтер’єрі переважає конструктивізм та мінімалізм.
Використана література:
1. Кузьмін В. Авіаційний дизайн: естетика взаємодії / В.Кузьмін. – М.: Стройиздат,
2001. – 86 с
2. Толкачов О.Енциклопедія авіації /О. Толкачов, В.Н. Пуков. – М: Ексмо, 2015. –
234 с.
Науковий керівник – І.О. Кузнецова, д. мистецтвознавства, професор КДІ
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УДК 72.012.8:747.725:656.71 (045)
Рослякова Л.В.
Національний авіаційний університет, Київ
БІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ФОРМОУТВОРЕННІ ІНТЕР'ЄРІВ
АЕРОВОКЗАЛІВ
Актуальність. Питання наслідування біооб'єктів, їх переосмислення та
втілення при проектуванні інтер'єрів аеровокзалів є досить перспективним
напрямком дослідження і має потенціал для оптимізації формоутворення
інтер'єрів.
Новизна. Використання особливостей застосування структурних звязків у
біологічному підході при проектуванні аеровокзалів.
Постановка задачі. Дослідження біологічного підходу при формоутворенні
інтер'єрів аеровокзалів.
Методика дослідження. Використовується метод аналізу та синтезу,
порівняння,
Основні результати. Аеровокзал є комплексом споруд, спрямованих на
обслуговування повітряних трансферів. Проведені дослідження під керівництвом
Кузнецової І.О. показали, що перспективним напрямком є проектування інтер'єрів
аеровокзалів на основі природних структурних форм, виділених біологами:
«розділ», «ланцюг», «порядок», «кільце», «ієрархія», «дерево», «сітка», «циліндр»
- та доданих Кузнецовою І.О. і Захарчук В.Л. «спіраль», «зонтик», «волокно», що
дозволяє створити форми підвищеної міцності, гнучкості та функціональності.
Фігурні «сітки» із металевих каркасів застосовуються як опора для великих
скляних поверхонь. Типовим вирішенням для дизайну колон є наслідування
структур «спіраль», «циліндр» та «дерево». Для планування систем освітлення
характерними є структури «ланцюг» та «порядок». Для куточків відпочинку та зон
очікування використовується асиметричне планування за прототипом форм
«розділ» або симетричне за типом «ланцюг» та «сітка». Поєднання елементів
структурних форм має різну інтенсивність взаємодії і проявляється у трьох типах
структурних зв'язків: стійких, мінливих і нестійких.
Використання. Біологічний підхід має значний потенціал реалізації у проектах
будівництва та реконструкції аеровокзалів.
Висновки. Біологічний підхід с використанням одинадцяти типів структурних
зв'язків є перспективним напрямком у формоутворенні інтер'єрів аеровокзалів і
забезпечує високі показники естетичного сприйняття, раціональність планування.
Використана література:
1. Кузнецова І.О. Особливості використання структурних зв’язків в біодизайні /
І.О. Кузнецова, В.Л. Захарчук, Л. В. Рослякова / / Архітектура і екологія. – 2014. № 6. – C.183-185.
2. The discovery of structural form [Електронний ресурс] / Charles Kemp, Joshua B.
Tenenbaum // PNAS. – 2008. – August5. – Режим доступу до журн.:
http://intl.pnas.org/content/105/31/10687.full (14.09.13). – Назва з екрану.
Науковий керівник – І.О. Кузнецова, д. мистецтвознавства, професор КДІ
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННІ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ
Актуальність. Сфера дизайн-проектування освітлювальних приладів стає все
більш актуальною, тому постає необхідність пошуку нових форм, за допомогою
використання різних матеріалів.
Новизна. Визначення способів формоутворення освітлювальних приладів на
основі використання різних матеріалів.
Постановка задачі. Дослідити особливості формоутворення освітлювальних
приладів за допомогою використання різних матеріалів.
Методика дослідження. Використовується метод аналізу, порівняння та
синтезу.
Сфера дизайн-проектування освітлювальних приладів найяскравіше
демонструє різноманітність сучасних матеріалів, їх властивостей та способи
використання у створенні нових цікавих форм. До сучасних матеріалів відносять:
деревину, метали, пластмаси, скло, гума, каміння, тканини, бетон тощо.
За допомогою цих матеріалів були визначені такі способи формоутворення:
1. Групу основних способів формоутворення за наявністю яскраво вираженої
формотворчої компоненти і прогнозованого візуалізацією результату:
1.1. Формоутворення на основі геометричних форм: "лінійне" формоутворення,
формоутворення «площинами», формоутворення тетраформами на основі
тетраедрів.
1.2. Формоутворення на основі елементів та засобів вираження композиції, які
доповнюють існуючу форму або кардинально її змінюють:формоутворення на
основі тіней, система як спосіб формоутворення.
1.3. Природні форми як напрям формоутворення.
2. Групу способів формоутворення за відсутністю яскраво вираженої
формотворчої компоненти: настрій користувача освітлювального приладу як
спосіб формоутворення, метафора як джерело формоутворення.
Використання. Дослідження особливостей формоутворення освітлювальних
приладів сприяє урізноманітненню форм приладів та ліквідації недоліків.
Висновки: Способи формоутворення освітлювальних приладів на основі
різних матеріалів можуть базуватися на фізичних показниках матеріалів, а також
на геометричних, композиційних, психологічних характеристиках.
Використана література:
1. Кузнецова І.О., Оксенюк Ю. О., Гапчук О. В. Експериментальні методи
формоутворення в дизайні/ І.О. Кузнецова,. Ю. О. Оксенюк, О. В. Гапчук
//Архітектура і екологія. – К.: НАУ, 2014. - № 6. – C.187-189.
2. Чичѐв А. А. Дизайн декоративных осветительных приборов: автореф. дис.
канд. тех. наук :17.00.06 / Андрей Алексеевич Чичѐв. — М., 2013. —142с.
Науковий керівник – І.О. Кузнецова, д. мистецтвознавства, професор КДІ
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НЕЗВИЧАЙНИЙ ДИЗАЙН ЗВИЧАЙНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ
ФОРМ: СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
У зв’язку з появою нових мегаполісів та збільшенням площі вже існуючих
будівель виникає потреба у якості та доцільності у проектованому середовищі
малих архітектурних форм - невеликих споруд декоративного, допоміжного чи
іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду
громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює
композицію будинків, споруд та садово-паркових комплексів.
Мета: проаналізувати сучасні тенденції у дизайні малих архітектурних форм.
Методом спостереження та аналізу визначено, що сучасна тенденція дизайну
малих архітектурних форм завдяки стрімкому технологічному розвитку
представляє собою не тільки певний художній образ і гармонійне поєднання з
навколишнім середовищем, але ще й несе в собі певну функцію. Сучасний
технологічний прогрес в поєднанні з художнім образом дають змогу досягнути
максимальної ефективності використання малих архітектурних форм, що служать
для декоративного оформлення і виконання функціонального навантаження в
конкретному міському середовищі. Тобто такі невеликі будівлі, споруди та окремі
конструкції, окрім привабливих зовнішніх параметрів володіють практичністю і
функціональністю, крім естетичного, зазвичай мають ще й функціональне
призначення, а то й не одне.
На сьогоднішній день у типологічному ряду малих архітектурних форм існує
велика їх кількість. Тому дизайнери вдаються до такого прийому, як представити
об’єкт (його форму, образ) через невластиве для нього формотворення чи спосіб /
матеріал створення. Методом уніфікації (узагальнення) сучасних об’єктів
благоустрою міст сформульовано кілька способів зазначеного вище прийому, а
саме: нестандартні застосування звичних об’єктів (громадські бібліотеки під
відкритим небом, чудернадської конструкції дитячі майданчики), декоративно
замасковані технічні елементи благоустрою (крани, вентелі у скульптурах на
вулицях), несподівані ефекти формотворення завдяки новим технічним пристроям
(спрямовуючі водні насадки і світлотехніка у фонтанах, ефемеріди), зоровий
обман - візуальна відсутність наявних підтримуваних конструкцій (декоративні
елементи парків), оптична ілюзія простору - різні інсталяції з використанням
новітніх технологій (кран-фонтан нізвідки, візуально нереальний декор фасаду або
мощення вулиць).
Висновки. Сучасні світові тенденції полягають у комфорті та привабливості
простору перебування людини, диктують різноманіття форм та функцій малих
архітектурних форм з огляду на їх художній образ, використання новітніх
матеріалів, тим самим застосовуючи нові прийоми і способи їх формування,
залишаючи на першому місці екологічність та безпеку, зручність та естетику.
Науковий керівник – Л.В. Обуховська, ст. викл. каф. КТДіГ
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ВИДОВІ ТОЧКИ СПОГЛЯДАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ
ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» У ПЕЙЗАЖНИХ
ТВОРАХ ЗАРУБІЖНИХ МИТЦІВ
Дендрологічний парк "Олександрія" у м. Біла Церква – шедевр пейзажного,
ландшафтного мистецтва XVIII-XIX століття, заснований на базі реліктової
діброви як заміська резиденція польського магната і графа Ксаверія Браницького
й названий на честь його дружини Олександри. Автором розпланування парку був
італійський архітектор Домінік Ботані.
Мета: виявити видові точки споглядання у дендрологічному парку
«Олександрія» міста Біла Церква у пейзажних творах зарубіжних митців.
Протягом свого існування парк приваблював відвідувачів виразними
різноманітними пейзажами, у т.ч. надихав багатьох художників (живописців,
графіків) на створення різних замальовок. Однак, на сьогоднішній день немає
жодного дослідження "іконографії" цього відомого парку в творах образотворчого
мистецтва.
До білоцерківського парку здійснювали свої паломництва (1820-1840рр.) такі
художники, як Вілібальд Ріхтер, Наполеон Орди, Міхалина Бержинська, Фелікс
Бжозовський. Зали французького замку Монтрезор, в якому й досі живуть
нащадки Браницьких прикрашають олександрійські пейзажі В.Ріхтера. Також там
знаходиться "Альбом Білоцерківський, документації місця та епохи" – велика
книга (24 ілюстрації), переплетена в шкіряну оправу з позолотою і металевим
обрамленням, де розміщено кольорові акварелі Ріхтера.
Пейзажі Міхалини Бержинської літографовані З.Сулковською в 1822 році та
опубліковані у книзі С.Галкіна, О.Гурковської, Є.Чернецького «Структура та
символіка старовинного парку «Олександрія» в білоцерківській резиденції графів
Браницьких». Картини Вілібальда Ріхтера, Фелікса Бжозовського та Наполеона
Орди опубліковані в брошюрі С.І.Галкіна, В.Л.Рубіса «Парк «Олександрія».
Пам’ятка садово-паркового мистецтва України» та у книзі С.Галкіна,
О.Гурковської, Є.Чернецького «Структура та символіка старовинного парку
«Олександрія» в білоцерківській резиденції графів Браницьких».
До наших днів дійшли оригінальні літографії Наполеона Орди, виконані в 70ті роки XIX століття. Художник, підкорений красою Олександріївских «Руїн»,
показав усі подробиці ефектного архітектурного пейзажу. Роботи художника
(збірник із 1001 малюнка) знаходяться у Національному музеї міста Кракова
(Польща).
Висновки. Зроблена результативна спроба визначення імен зарубіжних
художників, які у своїй творчості відтворили красу парку «Олександрія», тим
самим увіковічнивши і піднявши його цінність до зразку світового шедевру
пейзажних творів.
Науковий керівник – Л.В. Обуховська, ст. викл. каф. КТДіГ
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСАД КОЗАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДИЗАЙНУ
Україна - молода, незалежна держава. Нашому поколінню випало складне й
відповідальне завдання – відродження української державності, мови,
національної культури.
Духовна культура українського народу досягла високого рівня в період
існування козацької держави (1648—1781 pp.). Запорозьке козацтво впродовж
трьох століть визначало напрями економічного, політичного і культурного
розвитку України. Високо розвинута самобутня культура Січі домінувала тут у
XVI —XVIII ст. і мала величезний вплив на національну самосвідомість
українського народу.
Кобзарство — це своєрідне явище української народної культури, визначне
мистецьке досягнення запорозького козацтва. Кобзарям належить славне місце в
історії духовної культури українського народу. М. Гоголь називав їх охоронцями
бойової слави нашої Батьківщини, поетами і літописцями.
Козацька культура — унікальне і неповторне явище, її феномен має барокове
забарвлення. "Химерний" стиль був породжений непростими, бурхливими
соціально-історичними обставинами. Визвольна війна середини XVII ст., постійні
військові походи, перебування на межі життя і смерті породили в козацькому
середовищі типово бароковий світогляд.
Серед країн православно-слов’янського регіону мистецтво бароко набуло
найвищого розквіту саме в Україні. На вiдмiну від захiдноєвропейського і
російського, українське бароко — не аристократичний стиль. Якщо і є в ньому
певні елiтарнi мотиви, то лише в лiтературi, всi iншi види барокового мистецтва
мають безпосередній зв’язок з народною творчістю і народною свiдомiстю. Однак
козацтво, будучи великою військовою та суспільно-політичною силою, витворило
власне творче середовище. Красу козацького мистецтва засвідчують численні
оригінальні козацькі собори. Хрещаті дерев’яні храми - типове явище в
народному будівництві. Цей тип споруд був настільки вдосконалений, що кожна з
таких церков являє собою справжню перлину архітектури в розумінні як
гармонійної й логічної композиції, так і окремих форм та деталей.
Вивчення художніх традицій козацтва дасть можливість втілити їх в
сучасному дизайні будь-якого середовища. Наднаціональні сучасні аеропорти
України зможуть перетворитися на візитівку країни - нащадка славетного
козацького минулого.
Науковий керівник – С.О. Привольнева, ст.викладач
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ, СТИЛІЗОВАНИХ ПІД АР-ДЕКО
Стиль ар-деко зародився в період між першою і другою світовими війнами в
Парижі. Ар-деко з французької перекладається як «декоративне мистецтво».
В епоху становлення особливістю стилю арт-деко вважалася його
еклектичність. А до джерел, що вплинули на нього, відносили: функціональний
дизайн, давньогрецьке мистецтво, неокласицизм, примітивізм, китайське і
японське мистецтво. Ар-деко продовжує традиції класичного стилю в інтер'єрі,
що стосуються просторової організації житла. У квартирі в цілому і в кожному
приміщенні зокрема обов'язково виділяється композиційний центр. Основні місця
в квартирі - вітальня і робочий кабінет, що підкреслюється як продуманим
плануванням, так і наповненням кожного з них.
В інтер'єрах данного стилю можуть поєднуватися елементи старовини,
екзотичні мотиви, різні матеріали. В оформленні інтер'єру використовуються
мармур, скло і хромування. Стиль арт-деко в інтер'єрі характерний великою
кількістю запозичень, саме тому в інтер’єрі поєднуються як строгі лінії і гострі
грані, характерні для кубізму, так і дуги, завитки, арки, породжені модерном.
Основними формами стилю є: трапецієподібні форми, форма зіккурата –
споруди, характерної для вавілонської архітектури, ламані лінії. Стиль ар-деко
вирізняється контрастом кольору і його багатством. Але розкіш виражається не в
чистих відтінках, а в складних яскравих. Загальна гамма – не дуже експресивна,
елегантна і переважно тепла. До основних кольорів стилю можна віднести
чорний; відтінки коричневого – від стриманого каштанового до світлої теракоти;
відтінки білого – як в чистому вигляді, і його відтінки: колір слонової кістки,
цукрової пудри, вершковий.
Стримана розкіш ар-деко підкреслюється блиском металу. Він не впадає в очі,
але в будь-якій кімнаті може бути багато золотого, бронзового, латунного.
Інтер’єри в стилі арт-деко поєднують в собі безліч різних матеріалів. Тут також
проявляється симбіоз класичного і сучасного. Це час інновацій – стиль ар-деко в
інтер'єрі почав використовувати пластик і хром, бакеліт і алюміній.Хоча ар-деко і
відрізняється пристрастю до декоративності, він є й функціональним.
Меблі ар-деко не потребують декору – їх незвичайна форма і комбінація
декількох матеріалів самі по собі несуть сильне смислове навантаження. Але
більш прості з точки зору геометрії об'єкти вирізняються декором – металевими
накладками, інкрустацією, вставкою дзеркал і вітражів.
Науковий керівник – О.П. Олійник , к.арх., проф.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЮ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ
ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Інтер’єр громадських будівель - складна система взаємозв’язків, що
відображає все різноманіття суспільних і особистих потреб людини, ідеології і
естетичних поглядів суспільства, матеріально-технічних можливостей. В зв’язку з
цим і виникає необхідність побудови сценарію в створенні дизайну інтер’єрів.
Кожен сценарій можна умовно розділити на декілька етапів. Для розуміння
першого етапу потрібно розібратися, що таке дизайн-проект. Це зображення
інтер'єру з урахуванням всіх особливостей приміщення в масштабі. Основою для
створення дизайн-проекту є архітектурно-дизайнерські обміри довжини і висоти
стін, розташування віконних і дверних прорізів. Після обмірів будується план
приміщення: вручну або на комп'ютері.
Наступний етап – створення технічного завдання, в якому враховують
побажання замовника, вимоги до оформлення, стилю, наявність деталей. У
процесі створення спираються на приклади робіт, потім розробляють
індивідуальну концепцію.
Третій етап – дизайнер розмежовує зони, створює ескізи меблів, декору, має в
своєму розпорядженні сантехніку і побутове обладнання. З усіх варіантів
вибирають найбільш вподобаний і допрацьовують його. Створюють декілька
планів: з прив'язкою сантехнічних приладів, та з меблями і технікою. Потім
приступають до позначення перегородок і прорізів з інформацією щодо
монтажних і демонтажних робіт. Якщо даних занадто багато, дизайнер створює
два плани на окремих аркушах, розділивши монтаж і демонтаж.
Четвертий етап робіт включає розробку концепції для підлоги і стелі.
Вирішуючи композиційні, конструктивні і просторові завдання, дизайнер створює
майбутній інтер'єр.
До п’ятого етапу можна віднести сценарій освітлення – схема з розподіленими
по групах електричними точками – приладами, розетками, світильниками.
Враховують розташування, прив'язки, кількість клавіш або відділень для розетки і
вимикача, їх типи. Дизайнер опрацьовує прив'язку побутової техніки, вказує
деталі на плані.
Завершальний етап – дизайнер створює розгортку кімнат, маркує їх, візуалізує
приміщення в комп'ютерній програмі. Складається розрахунок для покупки
будівельних матеріалів, приладів, меблів. Вирішується питання про те, як
декорувати стіни, які елементи декору роблять на замовлення, а які купують.
Науковий керівник – О.П. Олійник, к.арх., проф
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Cтиль ар-нуво (модерн, югендстиль, сецессія) виник наприкінці XIX століття
як результат пошуку нового стилю в мистецтві і одразу набув поширення по всій
території Європи. Ар-нуво паралельно розвивався в різних країнах.
Стилістичною особливістю ар-нуво є відмова від прямих ліній,
орнаментальність, природні форми тваринного й рослинного світу. В ар-нуво як
синтетичному стилі архітектори й митці намагалися створити твір архітектури як
художню цілісність, як єдиний витвір мистецтва. Представниками стилю ар-нуво
були Віктор Орта, Анрі Ван де Вельде, Антоніо Гауді, Луї Мажорель, Віктор
Пруве, Ежена Валена, Жак Грубер та інші.
Ар-нуво певним чином суперечить попереднім стилям, він заперечує статику
класицизму та створює форми, що перетікають одна в одну. В ар-нуво, хоч і
використовувались нові матеріали, такі, як скло й метал, все ж віддавалась
перевага природним матеріалам.
Ар-нуво в інтер'єрах приділяє нове значення зонуванню приміщення. Кімнати
розділені криволінійними арками, сходи також мають криволінійну форму з
елементами ковки, подекуди використовують гвинтові сходи. Ковані елементи
широко використовуються для оздоблення інтер'єру. Для ар-нуво є притаманним
також використання вітражів.
Колористика ар-нуво тяжіє до природних відтінків, таких, як бузковий,
болотяно-зелений, бежевий, оливковий. Освітлення в такому інтер'єрі має бути
м'яким. В оформленні можуть буди присутні настільні лампи, бра, торшери, але з
матовими плафонами, вітражними абажурами.
Неодмінною рисою ар-нуво є рослинні візерунки, представлені на вітражах,
меблях, шторах, картинах – це підсилює враження природного, а подекуди
«нерукотворного» інтер'єра. Характерною ознакою ар-нуво є плавна та
експресивна лінія «удар батога» (назва Германа Обриста).
Найпопулярнішими мотивами ар-нуво є бутони (як символи зародження
нового життя), екзотичні рослини з довгим стеблом, зображення жінок з довгим
розпущеним волоссям, різноманітні стилізовані птахи, комахи, метелики.
На стиль ар-нуво вплинуло мистецтво японських гравюр на дереві.
Інтер'єр в стилі ар-нуво – це пошук нових плавних форм, злиття з природою.
На жаль, ар-нуво проіснував лише тридцять років і раптово закінчився у
зв’язку з початком Першої світової війни.
Науковий керівник – О.П. Олійник, к.арх., проф.
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Поп-арт — напрям, започаткований спочатку в мистецтві, що згодом
перекочував у дизайн та масову культуру. Перші роботи в стилі поп-арт було
виконано в 50-х роках XX століття в США та Великобританії. Але самостійним
стилем поп-арт було визнано на виставці у Венеції 1964 р., коли Раушенберг
отримав головну премію за свою роботу, виконану в цьому стилі.
Поп-арт заснований на стереотипах і символах масової культури, які
моделюються за допомогою колажу, складаються зі штучних об'єктів, інсталяцій
тощо. Важливими персонами в становленні поп-арту, як світового явища були:
Роберт Раушенберг, Рой Ліхтенберг, Джеспер Джонс, Ендрю Ворхол, Джеймс
Розенквіст.
Ознаками поп-арту є: відмова від станкового живопису, проникнення в
зовнішній світ за допомогою додавання тривимірних об'єктів; використання нових
технік живопису, відмова від олійного живопису; взаємодія з зовнішнім світом,
відмова від міфології сюрреалізму ; мобільність мистецтва, гнучкість і відкритість
змінам світу. Поп-арт — це звичні речі, вирвані зі звичних просторових зв’язків,
представлені в парадоксальних поєднаннях, що в реалізації подекуди зливаються з
рекламою.
«Нова предметність», яку спершу затверджував кубізм, відродилась у попарті. Головні матеріали поп-арту — синтетика, пластик, папір, метал.
У меблях також використовуються абстрактні малюнки, барвисте забарвлення,
глянець. Попри те, що поп-арт копіює реальні об'єкти, він змінює їхню форму, їх
кількість. Кольорова гама також відрізняється, вона неприродна, яскрава,
насичена, неонова. При цьому несмаку в поп-арті не буває, тут поєднується
непоєднуване, один об'єкт протиставляється іншому. В інтер'єрах поп-арту
характерним є мінімум меблів, але насичення декором.
Стіни, стеля та підлога можуть бути будь-якого нейтрального кольору, щоб не
відволікати від загальної композиції. Освітлення використовує оптичні та світлові
ефекти для розширення простору, дзеркала, точкові світильники, плафони,
світлодіоди.
Дизайн у стилі поп-арт доволі своєрідний – це динамічний, яскравий,
насичений стиль, експресивний.
Науковий керівник – О.П. Олійник, к.арх., проф.
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АНТИЧНІСТЬ
Античний стиль в сучасному інтер'єрі пов'язаний безпосередньо з
давньогрецькою та давньоримською культурою, їх античною філософією та
міфологією. Практично всі стилі та напрямки західного мистецтва запозичили
різні елементи античності. Античність завжди уособлювала гармонію, єдність і
досконалість.
Особливості цього стилю більшою мірою проявляються в монументальній
архітектурі і ретельно продуманому дизайні, де кожна деталь відрізняється
неповторною витонченістю й досконалістю. Під час оформлення приміщення в
даному стилі використовується велика кількість кераміки, фресок, текстилю та
статуй, але елементи декору повинні гармоніювати між собою.
Для античного інтер’єру характерне використання грецьких візерунків і
орнаментів — батальні сцени, зображення флори і фауни, а також геометричні
елементи (меандр). В сучасних будівлях для імітації античного інтер'єру
використовують світильники у вигляді факелів або вбудовані світильники і
приховане підсвічування, розсіяне світло, яке ненав'язливо нагадує про давнину.
Загальне колірне оформлення найчастіше будується на двох контрастних
відтінках. Для декорування та оформлення обробки використовуються білі,
золотисті та теракотові кольори. Щоб інтер’єр приміщення не виглядав надто
похмурим і темним, необхідно комбінувати відтінки і намагатися, щоб загальна
колірна гамма приміщення виглядала лаконічно і небагатослівно. Стіни, як
правило, покривають тиньком бежевого, оливкового або золотавого кольору.
Також допускається використання фарб світлих тонів. Щоб надати приміщенню
атмосферу розкоші і багатства, прикрашають стіни типовими грецькими та
римськими елементами — картинами в позолочених рамах, бордюрами і
ліпниною з візерунчастими орнаментами, скульптурами та бюстами. Для
підлогового покриття використовується мармурова мозаїка і килими з
орнаментом.
Всі меблі античного стилю відрізняється простотою і лаконічною формою.
Використовуються прямі крісла та стільці зі злегка нахиленими спинками, високі
двоспальні ліжка з підголовниками, прикрашені різними орнаментами і
візерунками.
Науковий керівник – О.П. Олійник, к. арх., проф.
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Особливостями постмодернізму є змішування вільних стильових форм,
заперечення функціональності, націлене на індивідуальність і декоративність
інтер'єрів. Специфіка стилю – гіпербола як інструмент створення яскравого
театрального образу середовища. Йдучи від модернізму, постмодернізм прагне
внести невизначеність і контраст в порядок і простоту сучасних стилів. Такий
інтер'єр доцільний для ресторанів,0клубів,0салонів0краси,0елітного0житла.
Характерними рисами стилю є: використання готових класичних форм,
яскравість, іронія, синтетичність і сплав старого в новому контексті.
Стіни в постмодернізмі найчастіше робляться однотонними і нейтральними
для акцентування яскравих предметів декору. На стінах доречні ніші, геометричні
вставки з металу, скла, пластика з використанням підсвічування.
Стеля однотонна, частіше багаторівнева і несиметрична. В меблях
переважають вільні, динамічні лінії, симетричні і асиметричні форми, а також
трансформери. Стилю постмодернізм властива неоднорідність – в одному
інтер'єрі можуть перебувати меблі класичної прямокутної форми разом з
асиметричними і обтічних форм, доречні футуристичні меблі.
Широке застосування в постмодерні знайшли штучна шкіра, нікельовані і
хромовані матеріали. Предмети декору – химерні статуетки з різного матеріалу
(метал, пластик, кераміка), рослини в геометричних горщиках з яскравим
орнаментом, гіллясті сухоцвіти, кольорове скло (вази, посуд, скляні кульки в
посудині), різнокольорові подушки.
У стилі постмодернізм переваги щодо колірної гами відсутні, але в пріоритеті
яскраві, енергійні кольори, також сріблястий, «металік», перламутровий і
флуоресцентний. Освітлення дуже важливо в даному стилі інтер'єру.
Використовувати необхідно тільки найсучасніші світильники і люстри. Бажано
спеціально виділити світлом всі рівні в кімнаті, як на стелі, так і в стінах. Іноді
підсвічуються деякі предмети побуту, аксесуари або окремі частини приміщення квітка на підлозі, барна стійка, картина на стіні тощо.
Двері і вікна мають більше значення в якості акцентів, ніж в інших стилях:
арочні і вантові конструкції поєднуються з балочними, використовуються
розсувні, відкидні системи з незвичним декором.

Науковий керівник – О.П. Олійник, к. арх., проф.
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Давньоєгипетський стиль інтер’єру, на даний момент, є одним з
найпопулярніших напрямів в стилізації інтер’єру в стародавньому стилі. Він
приваблює своєю розкішшю, величчю, великою кількістю золота в оздобленні,
створює неперевершену атмосферу стародавного палацу часів фараонів, пірамід,
жаркої південної країни стародавнього Єгипту.
Характерними рисами давньоєгипетського інтер’єру є поєднання богатого
оздоблення та простих форм. Для нього притаманне прагнення до колосальності,
пропорційності між окремими частинами і гармонійності всіх форм і ліній.
Основними мотивами єгипетського стилю в інтер'єрі є геометричні фігури:
коло, яке символізує сонячний диск; єгипетські ієрогліфи; анімалістичні фігури:
кішки, сфінкси, грифи, жуки-скарабеї; рослинні орнаменти: зображення квітів
синього і білого лотоса, кущів папірусу, вінки з листя і виноградної лози або
пальми.
Характерними кольорами в давньоєгипетського стилю є охра, світло-жовтий,
бежевий, червоний, жовтий, чорний, коричневий, блакитний, зелений, білий.
Кольорова гама повинна відображати сонячність та розкіш Стародавнього Єгипту.
Єгипетський стиль в сучасному інтер’єрі можна створити за допомогою
однотонно пофарбованих стін, прикрашених бордюром із зображенням листя
лотоса, пальми, папірусу, стріл, що імітують сонячне проміння. Також доцільним
буде використання арок, фальш колон і пілонів.
В оздобленні підлоги важливо дотримуватися строгої симетрії. Доцільним
буде використання керамічної плитки або ламінату з характерною для цього
стилю фактурою та орнаментом.
Штори та текстильні матеріали – однотонні, прикрашені геометричним
орнаментом. Єгипетському стилю притаманні натуральні матеріали: льон,
бавовна, тонка шерсть.
Дизайн меблів в єгипетському стилі має досить оригінальний вигляд: ніжки у
вигляді звіриних лап, підлокітники у вигляді тигрів і пантер, єгипетські орнаменти
на фасадній частині, інкрустація, слоновою кісткою або дорогоцінними каменями.
Меблі бажано виготовити із дорогих сортів деревини.
В інтер’єрі можна використовувати найрізноманітніші аксесуари, такі як: вази,
амфори, статуетки фараонів, картини із зображенням єгипетських ієрогліфів або
давньоєгипетських богів.
Науковий керівник – О.П.Олійник, проф.
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Назва стилю оп-арт походить від англ. «Ор art», скорочення від optical art«оптичне мистецтво». Це неоавангардистська течія абстрактного мистецтва
виникла в 1950-х роках і набуло широкого поширення в Європі і США в 1960-х.
Воно стало однією з інтелектуальних альтернатив мас-медійного поп-арту.
Оп-арт в інтер'єрі – це спосіб обманути зір. Ефект стилю оп-арт ґрунтується на
своєрідному сприйнятті людським зором об'ємно-просторових і плоских фігур.
Нанесені на стіни зображення створюють ілюзію об’ємності. Вони можуть
зробити кімнату візуально більшою або меншою, можуть чарувати або шокувати,
лякати або розслабляти глядача.
Яскраве враження від інтер'єру в стилі оп-арт досягається в результаті
поєднання скла, пластику, металу, прозорих плівок і тканин. Виразні властивості
даних матеріалів допомагають найкращим чином реалізувати ідеї оптичних ілюзій
при декоруванні внутрішнього простору.
Оп-арт – це, перш за все, мистецтво кольору, тому потрібно досить уважно
відноситися до створення кольорової палітри оп-арту. Необхідний оптичний
ефект досягається тільки при особливому поєднанні кольорів. Композиція має
бути простою та чіткою, відчуття деформації поверхні викликають ритмічно
повторювані нескладні геометричні фігури, ув'язнені один в одного зі зміщенням.
Такі композиції створюють оптичну ілюзію одночасного динамічного видалення і
наближення планів.
Стіни в стилі оп-арт оздоблюють шпалерами або фарбами, які мають
концентричні або муарові візерунки різнобарвних кольорів, що імітують вібрацію
і рух. Використання подібного оздоблення дозволяє візуально збільшити простір розсунути стіни, або помістивши психоделічний малюнок на стелю або підлогу,
зробити приміщення візуально вище. Однак при декоруванні необхідно знати
міру: люди, які мають слабкий вестибулярний апарат можуть відчувати
запаморочення і слабкість в кімнатах, повністю обклеєних шпалерами з оптичним
ефектом.
Меблі в стилі оп-арт мають вигнуті, плавні лінії, їм властиве використання
контрастних кольорів. Для їх виготовлення, як правило, використовуються такі
матеріали: пластик, скло, метал.
Основну роль в стилі оп-арт відіграють картини з оптичними ефектами. Вони
наповнюють приміщення сюрреалістичним духом.

Науковий керівник – О. П. Олійник, канд . арх ., професор.
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СТИЛЬ АМПІР В ІНТЕР'ЄРІ
Стиль ампір зародився та розвивався на початку ХІХ ст. у Франції за часів
Наполеона Бонапарта і ввібрав всю велич, розкіш і аристократизм того часу.
Стиль класицизм поступово перейшов в холодний і помпезний ампір. В цьому
стилі поєднані деякі риси античних культур, таких, як Греції, Єгипту і Римської
імперії. Сутність стилю можна зрозуміти з його назви: ампір - від французького
«empire», тобто «імперія».
Особливостю стилю є простір, тому інтер’єр повинен мати велику площу,
великі вікна та високі стелі. Також розповсюджене використання барельєфів,
карнизів, фризів, колон, пілястр та арок, що робить стиль холодним, але надає
йому чарівності. Основними єлементами цього стилю є металеві прикраси, різні
драпіровки, картини в дорогих рамах та старовинні настінні килими. Для декору
використовуються натуральні матеріали, які роблять акцент на вишуканості й
багатстві.Це може бути: мармур, кришталь, дерево, бронза, срібло, золото.
Меблі грають дуже велику роль в інтер’єрі в стилі ампір, вони зазвичай - з
дорогих порід дерева, обов’язково правильної форми, масивні. Меблі можуть бути
декоровані накладками з бронзи, мозаїкою,чи різьбою. Ніжки - у вигляді вигляді
грифонів, сфінксів, левових лап. Для даного стилю характерні такі меблі, як бюро,
книжкові шафи, комоди, канапе, консольні столики. В інтер'єрі присутні предмети
військової тематики, такі, як щити, списи, мечі.
Стилю ампір притаманні гра світла і тіні, насиченість кольру. Основні
кольори - оливковий, темне золото, темно-коричневий, бордовий або насичені
сині кольори. Ці кольори доповнюються чорними, білими і пурпуровими тонами,
які присутні в оббивці меблів, обробці стель, стін.
На сьогодні інтер'єр в стилі ампір говорить про високий статус і достаток його
власника. Такий стиль часто вибирають державні чиновники , високопоставлені
військові та ділові люди. Цей стиль нечасто застосовується в повсякденних
інтер'єрах, тому що він не є надто комфортним, проте свідчить про певний статус
власника. Загалом його використовують для приміщень, де є важливою офіційна
обстановка з натяком на претензійність, наприклад, при дизайні офісних кабінетів.
У будь-якому разі, ампір в сучасному інтер'єрі виглядає велично і презентабельно.
Науковий керівник – О. П. Олійник, канд . арх ., професор.
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ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ АР-ДЕКО В ІНТЕР'ЄРІ
Стиль ар-деко виник у Європі 20-х років XIX ст. та швидко завоював Західну
Європу і Америку. Вперше цей стиль з’явився в Парижі на Міжнародній виставці
сучасних декоративних і промислових мистецтв, але поширення набув у 30-50-х
рр. На сьогодні він вважається одним з найпопулярніших напрямів в дизайні
інтер'єру.
Ар-деко можно охарактеризувати, як втілення елегантності, розкоші,
функціональності та краси. Символом цього стилю є розкіш. По суті цей стиль є
переплетенням різноманітних стилів, який віддалено нагадує суміш
неокласичного стилю з модерном.
Особливе місце в стилі ар-деко займає використання кольорів, часто це
золотавий, бежевий, колір слонової кістки, срібні або ж темні відтінки. Яскраві
кольори використовуються тільки для підкреслення кольорових акцентів і мають
виключно приглушений колір. Також застосовують контраст в поєднання білого
або пастельних і темних кольорів – це є родзинкою стилю.
Матеріали, які використовують в інтер'єрі, як правило, дорогі та ексклюзивні.
Зазвичай перевагу в дизайні отримують кераміка, бронза, скло, натуральна шкіра,
слонова кістка, екзотична деревина, і навіть такі натуральні матеріали, як кістки
акули і шкура зебри.
Інтер'єру в стилі ар-деко властиве використання декоративних деталей - це
мозаїка, скульптури, орнаменти на підлозі і стінах. Інколи використовуються
подіуми, фонтанчики, ковані вироби.
Меблі та основні елементи декору повинні мати обтічні форми з рельєфними
виступами або деталями з каменів. Основний акцент робиться на красу деталей, а
не на практичність. Саме тому перевага віддається меблям з тонкими ніжками,
вишуканому гардеробу з різьбленими дверцятами,тощо.
Головною особливістю даного стилю є те, що в ньому можна поєднати
несумісні елементи, наприклад, сучасну техніку і предмети антикваріату.
Наприклад, в цьому стилі можливо з легкістю поєднувати домашній кінотеатр з
мармуровими стільцями.
Можна зробити висновок, що головним чиником в стилі арт-деко є
витонченість, розкіш і екзотика.
Науковий керівник – О. П. Олійник, канд. арх., професор.
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ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ КИЇВСЬКИХ БУДИНКІВ КІНЦЯ XIX
СТОЛІТТЯ
Архітектура будь-якого історичного періоду є виразником естетичної
категорії. Кожна архітектурна пам’ятка є відображенням певної епохи, ідеології та
культурного рівня суспільства на певному етапі історичного розвитку.
Зовнішні архітектурні конструкції є штучно створеною матеріальною
оболонкою, яка обмежує просторовий об’єм, причому архітектурний об’єкт
постійно піддається впливу зовнішнього необмеженого простору, який впливає на
внутрішній простір. Ці твердження відносяться і до реставрації, яка постійно
відчуває вплив філософії часів створення пам’ятки та сьогодення, тобто періоду
проведення реставраційних робіт, i утворює зв’язок з майбутнім. Основна мета
будь-якої фахової реставрації — це максимальне збереження первісної структури i
вигляду пам’ятки архітектури, мінімальне нав’язування пануючих архітектурних
уподобань.
Вік наукової реставрації порівняно незначний, оскільки сам термін «пам’ятка
архітектури» з’явився лише в ХIХ ст. До початку XX ст. не існувало розмежувань
меж реставрацією об’єкта i звичайними ремонтними роботами.
Головними помилками при реставрації видатних об’єктів архітектури та
мистецтва в Україні до початку XX ст. були:
1) відсутність категорії «пам’ятка архітектури», яка нівелювала значущість
видатних об’єктів i необхідність їх збереження в автентичному вигляді, внаслідок
чого до реставрації ставилися як до планового ремонту споруди;
2) відсутність вимог щодо збереження автентичності пам’яток архітектури, яка
призводила до непрофесійного проведення ремонтних робіт з порушенням
первісного вигляду пам’яток, внаслідок чого було фактично знищено i
пошкоджено безліч видатних споруд;
3) відсутність реєстру пам’яток, які мали зберігатись в їх автентичному
вигляді, призводила до вільної зміни зовнішнього i внутрішнього вигляду споруд
відповідно до смаків певної епохи;
4) відсутність достатнього науково-технічного підґрунтя для проведення
обстеження пам’яток i виконання реставраційних робіт, яка унеможливлює
виявлення причини аварійності пам’яток i виробити наукові засади їх ліквідації.
У сучасних умовах в випадках будинків модерну найчастіше реставрація на
основі консервації перетворюється на реставрацію з елементами реконструкції,
оскільки, як правило, ці будинки розраховуються на нове пристосування.
Прикладами реставрації з елементами реконструкції і новим пристосуванням є
київські будинки модерну на вул. Ярославів Вал, 14-б (пристосування квартири
Родзянків під театр «Сузір’я») та на вул. Банковій, 10 (пристосування під
Державну резиденцію Президента України).
Науковий керівник – Л.Р. Гнатюк, канд. арх., доцент
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ОНОВЛЕННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО
БУДИНКУ ВЧИТЕЛЯ
Будинок вчителя по вул. Володимирській, 57 у Києві споруджений у 19101911 рр. за проектом та під керівництвом архітектора П.Ф. Альошина та
підрядника Гінсбурга, як Педагогічний музей Цесаревича Олексія. Свою історію
сучасна установа бере з 1922 року, коли міська влада для поліпшення обміну
педагогічним досвідом і проведення різних освітніх заходів заснувала Будинок
працівників освіти, а з 1934 року – Київський міський будинок учителя.
Фасад будівлі був виконаний в стилі неокласицизму - будинок вінчає купол
діаметром 31 м та висотою 10 м, металевий та засклений, уздовж всього головного
фасаду тягнувся фриз з барельєфами, виконаними по ескізах скульпторів Л.
Дітріха та В. Козлова. Понад 200 фігур зображували всесвітню історію розвитку
освіти - від античності до ХХ століття. Над бічним входом є маска Сократа.
Споруда справляла враження величності своїми стінами, облицьованими
плитами з білого інкерманського каменю, брилами від 70 до 500 пудів, цоколем з
фінського сірого граніту. У будівлі до наших днів збереглися елементи інтер'єру
початку ХХ століття - люстри, ліпнина, мармурові колони, сходи. У 1937-1938 рр.
проведено реконструкцію за проектом архітектора Павла Альошина. Фасад
будинку майже не змінив свого первісного вигляду, але збільшилась корисна
площа будинку за рахунок добудови дворових об’єктів. На теперішній час
інтер’єр споруди у занедбаному стані та потребує оновлення дизайну інтер’єру
приміщень.
Пропонується розробити концепцію дизайну інтер’єру Будинку вчителя, як
об’єкту культурної спадщини, використанням стилістичних особливостей
класичного стилю та впровадженням сучасних технологій. Будинок вчителя багатофункціональна споруда, що включає в себе три поверхи, на яких
розташовуються: бібліотека, читальна зала, вестибюль, педагогічна вітальня,
лекційна зала, музей Української Народної Республіки, конференц - зал, актова
зала, гардеробна, мала вітальня, виставкова галерея та педагогічний музей,
бухгалтерія, дзеркальна зала, молодіжна зала, балкон та велика вітальня.
В інтер’єрі будинку вчителя пропонується використовувати світлу кольорову
гамму, натуральний камінь, дерев’яну підлогу та симетрію у приміщеннях.
Виконано розрахунок освітлення, підібрані матеріали оздоблення стін, стелі,
підлоги, меблів та обладнання відповідно до рис класичного стилю. Проектування
комунально-навчальних приміщень здійснене згідно ДБН В.2.2-9-2009 громадські
будинки та споруди, ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів.
На основі проведеного дослідження. Проаналізовано можливі способи його
використання на прикладі Київського будинку вчителя.
Науковий керівник – Л.Р. Гнатюк, канд. арх., доцент
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НАВІСНІ ФАСАДНІ СИСТЕМИ. ПРАКТИКА І ТРЕНДИ
Актуальність. Навісний вентильований фасад – відносно новий напрям в
будівельних конструкціях, що стрімко розвивається.
Постановка задачі. Дослідження нових фасадних систем.
Методика дослідження. Аналіз і порівняння.
Основні результати. Навісний вентильований фасад – конструкція , що
складається з облицювальних панелей, підоблицювальної конструкції і шару
теплоізоляції. Між облицюванням і теплоізоляцією вентильована порожнина.
Навісні вентильовані фасади можуть бути класифіковані:
1. По виду облицювального матеріалу.
2. По типу несучої основи.
3. По матеріалу несучої підконструкції.
4. По виду теплоізоляційного шару.
Основні матеріали та конструкції фасадних панелей: керамограніти, алюмінієві
композити, склофібротетони, металокасети, сайдинг, блокхауз, вагонка та інші.
Особливий інтерес становить склофібробетон — композиційний матеріал з
цементно-піщаної маси, армованої скловолоконними відрізками (фібрами).
До основних позитивних властивостей матеріалу можна віднести високу
міцність, корозійну стійкість, вогнестійкість, відсутність пор і раковин на поверхні,
високу морозостійкість, можливість виготовлення виробів з малим поперечним
перерізом, що знижує вагу конструкцій і трудовитрати на їхній монтаж, стійкість до
агресивних середовищ та довговічність.
Висновки. Навісні вентильовані фасади є ефективними конструкціями фасадів
як новобудов, так і реконструкцій, зокрема при узгодженні зовнішнього оздоблення
споруд з оточуючим середовищем. При цьому особливо вдало можуть
використовуватися склофібробетонні панелі, зокрема для сонцезахисту у вигляді
панелей виступаючих за площину віконного прорізу. Склофібробетонні панелі
застосовуються також для декорування інтер'єрів.
Важливим трендом сучасної архітектури є використання сонячних колекторів у
вигляді навісних панелей на стінах будівель, тому найближчим часом повсюдно
з’являться фасади-електростанції, до чого слід готуватися дизайнерам вже сьогодні.
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