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Валентина Айзель, Вадим Перетятко 
Науковий керівник – асист. Гатеж Н. В. 

Художній розпис як засіб формування естетичного 
світосприйняття та  гармонізації особистості 

Постановка проблеми. Художній розпис є досить важливим 
суб’єктом у  формуванні естетики та гармонізації особистості, 
оскільки він дає змогу вільно мислити та творчо розвиватись у будь-
якому напрямку. Художній розпис стін відомий людству ще в 
стародавні часи – найбільш багаті і знатні жителі Стародавнього Риму 
і Стародавньої Греції почали прикрашати стелі і стіни своїх осель за 
допомогою фресок і розписів. Це стало частиною прикрас у храмах і 
палацах. Тобто з давніх-давен людство намагалось прикрашати все 
навкруги, оскільки художній смак особистості формується під 
впливом певних речей, які її оточують, з якими стикається, бачить, 
відчуває. 

Важливим фактором у формуванні особистості є прикрашання 
навколишнього середовища, особливо художнім розписом. Адже 
розпис – це свого роду викид емоцій, які переповнюють людину. Це – 
вираження, формування, удосконалення смаку, здатність зіставляти 
одні об’єкти з іншими. Формування естетичного світосприйняття 
особистості за допомогою художнього розпису середовища зумовлене 
прагненням віднайти доцільне використання декоративних 
оздоблювальних матеріалів і кольорової гами. Саме такі речі необхідні 
для відпочинку особистості від повсякденного життя, для 
ефективнішого розвитку смаку та внутрішньої рівноваги. 

Тому відродження української традиційної іграшки, зокрема, 
дерев’яної, досить актуальне на даному етапі розвитку нашого 
суспільства. 

Мета дослідження – розкрити суть і значення процесу  розпису 
речей у декоративно-прикладному мистецтві та його вплив на 
особистість.  

 Викладення основного матеріалу. Набагато простіше  й вільніше 
розвиватися, коли все навколо тебе нестандартне, нерозрахункове. 
Особистість може вільніше мислити, створювати щось своє, доходити 
до чогось нового, а не сидіти у рамках,  продиктованих кимось. 

Мистецтво, яке виникло і сформувалося у процесі еволюції є 
засобом задоволення людських потреб, які виходять за межі 
повсякдення і простої необхідності. 

Художній розпис – це давній засіб декорування будь-яких площин. 
Будь-де можна побачити хоча б невеликий витвір митця, який є 
традиційною прикрасою[1]. 
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Є безліч способів декорування. Наприклад, останнім часом все 
частіше використовується художній розпис стін в інтер’єрі, предметів 
домашнього вжитку, іграшок, одягу, всіх підручних матеріалів, адже 
він дозволяє зробити все навкруги  справді унікальним. Розпис 
доречний практично в будь-якому стилі, головне – правильно 
підібрати сюжет, стилістику, кольорову гаму і техніку виконання. 

Розпис стін виконує не тільки естетичну функцію. Правильно 
підібраний візерунок і колірна гама розпису здатні візуально змінити 
пропорції приміщення, акцентувати або згладити окремі деталі 
інтер’єру, гармонійно врівноважити архітектурні елементи для 
створення цілісної композиції, виправити вади (наприклад нерівність 
стін). Розмір малюнка буде залежати від розміру приміщення. Чим 
більше приміщення, тим більшу площу можна відвести під розпис, тим 
більш складним і детальним може бути малюнок [3]. 

 Настінний розпис – це «родзинка», навколо якої будується весь 
інтер’єр. Художній розпис стін буде притягувати до себе увагу, а це 
означає, що елементи декору приміщення не повинні конкурувати з 
розписом, а гармонійно з нею поєднуватися. Оздоблення всього, що 
оточує особистість, відображає її смак, почуття, погляди. 

Дана робота висвітлює питання щодо використання розпису в 
сучасному інтер'єрі, іграшках, побутових, підручних предметах. 
Мистецтво дизайну дозволяє проявити неповторну індивідуальність у 
своєму оточенні. Кожному хочеться, щоб його будинок, речі були 
справді особливими, не такими, як у інших, а що як не розпис може 
внести неповторність у навколишній простір (інтер'єр)! Часто саме 
настінний живопис може розширити простір, створити певний настрій 
і стиль будинку, підкреслити затишок і тепло навколишнього світу. 

 
Список літератури 
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Ірина Андрійчук, Ізабелла Куку  
Науковий керівник – асист. Жаворонкова М. І.  

Дивовижний світ живописних полотен Валерія 
Павловича Жаворонкова 
Мені бувало сниться: біля воріт криниця, 
Стара, стара хатина і світла тепла днина, 

А далі – лан отави, копиці золотаві, 
За ними ліс і гори обмежують простори, 

Художник і натура, невинність та культура, 
І вічний діалог йде протягом епох. 

В. П. Жаворонков 
 Постановка проблеми. Сьогодні, як ніколи раніше, мистецтво 

стало реальною силою, яка сприяє модернізації суспільств у всьому 
світі. Сучасне мистецтво, не обмежене рамками й умовностями художньої 
традиції, є невичерпним джерелом нових ідей і сприяє формуванню 
відкритого, конкурентного, успішного і сталого суспільства ХХІ століття. 
Основною аудиторією сучасного мистецтва має бути нове покоління – як 
найбільш сприйнятлива до нових ідей частина будь-якого суспільства. Тому 
популяризація творів вітчизняних художників, їх творчості є надзвичайно 
актуальною темою у мистецькому середовищі. 

Мета дослідження – висвітлення біографічних і творчих штрихів 
заслуженого працівника культури України Жаворонкова Валерія 
Павловича, асистента кафедри образотворчого мистецтва ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича. 

Викладення основного матеріалу. Відомий митець і педагог, 
заслужений працівник культури України Валерій Павлович 
Жаворонков народився 13 березня 1940 року в дивовижному містечку, 
яке надихало його  на створення незрівнянних полотен, в селі 
Кам’янка поблизу міста Кам’янець Подільський. Перші малюнки його 
були копіями, створеними дитячою уявою. Пробував писати і з натури. 
Коли Валерій покинув стіни рідної школи, подарував своїй альма-матері 
на згадку копію картини І. І. Шишкіна «Ранок у сосновому бору».  

У 1957 році вступив до Вижницького училища прикладного 
мистецтва на відділ художнього килимарства, витримавши величезний 
конкурс (на той час в училище поступали на навчання юнаки і дівчата 
з усіх куточків колишнього Радянського Союзу). Своє рішення 
мотивував тим, що на цьому відділі викладачі порівняно найбільше 
уваги приділяли живопису. 

На останніх курсах Жаворонков В. започаткував виставки власних 
творів. Уже тоді побував чи не в усіх мальовничих куточках Буковини 
та Карпат. 
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 Одним з перших на Вижниччині взявся за оформлення інтер’єрів, 
малих архітектурних форм, які і досі служать своєрідними 
мистецькими візитівками нашого краю. 

В активі художника – графічні роботи, виконані на високому 
професійному рівні. Зокрема, герб і прапор Вижницького району, герб 
міста Вижниця, який увійшов до Книги гербів України, емблема 
Міжнародного гуцульського фестивалю, герб фестивалю естрадної 
пісні ім. Н. Яремчука.  

У місті Вижниця Валерій Жаворонков відбувся як митець, звідси 
розлетілися по світах його картини, кількість яких навіть важко 
підрахувати за майже 55 років продуктивної творчої праці. Звідсіль 
починалися всеукраїнські та міжнародні авторські виставки. Його 
картини прикрашають музеї і приватні колекції України, Чехії, 
Румунії, Бельгії, США, Франції, Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії, 
Росії, Молдови тощо. 

А загалом же у засобах художнього самовираження член 
Національної спілки художників, член Спілки дизайнерів України, 
лауреат літературно-мистецької премії ім. Г. Гараса, заслужений 
працівник культури України, почесний громадянин м. Вижниця 
Валерій Жаворонков заслуговує визнання далеко не на місцевому 
рівні. Він шукав і досі шукає й знаходить нові шляхи, різноманітні 
засоби новаторського творення, стильових напрямків образотворчого 
мистецтва, не втрачаючи при цьому національної своєрідності. 

 Закликають до роздумів полотна «Суперники», «Гуцульське 
весілля», «Опришок», «Міст через Черемош», «Народні музики», 
«Троянда», «Ранкова свіжість», «У дорозі», «Залицяння»,  «Мати з 
синами». Що не картина – то справжній образ, то сюжет, які просяться 
на художнє слово, музику, пісню. 

«Досвід переконує, що художник завжди живе внутрішнім життям, його 
почуття, думки постійно зайняті проблемами творчості і не покидають 
творця в найрізноманітніших обставинах. Мистецтво поглинає митця на все 
життя. Творчий процес не буває рівномірним, спокійним. Бувають злети, 
спади, розчарування і натхнення, духовне піднесення, яке є вінцем тривалої 
плідної роботи. Коли художник перебуває на вершині пізнання власного 
світобачення натури, такий стан приносить радість і щастя йому і людям, 
переконуючи їх в достовірності художніх образів.» 

В. П.  Жаворонков 
 

Список літератури. 
1. Інтерв’ю з Жаворонковим В. П. 
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Іван Беспалько  
Науковий керівник – доц. Коротун І. В. 

Життя та творчість архітектора Фрідріха Кізлера 
Стаття присвячується життєвому шляху та творчому спадку 

Ф. Кізлера. Творчість цього видатного архітектора 
висвітлюється на сторінках багатьох іноземних видань, 
написаних англійською, німецькою, італійською, французькою 
та іншими мовами[1]. Першість у вітчизняних дослідження 
творчого спадку Кізлера належить професору Львіської 
політехніки, доктору архітектури В.І. Проскурякову.  

Фредерік Кізлер народився 22 вересня 1890 р. у Чернівцях, 
які на той час входили до складу Австро-Угорської імперії. 
Першу професійну освіту отримав у академії образотворчого 
мистецтва у Відні, де відвідував малярську школу Рудольфа 
Єахера.1911 року отримав премію Therese-Dessauer, а в 1912 -
мистецьку стипендію Франца-Йосипа. У 1913 р. Кізлер залишив 
Академію без свідоцтва про закінчення. У власних біографіях 
він наводить різні дані про час та результати навчання. Є 
інформація і про те, що Кізлер навчався в Отто Вагнера. 
Достеменно відомо, що Кізлер у 1917 році організував військову 
виставку.  У 1920 р., 19 серпня Кізлер одружився зі студенткою 
філологічного факультету Стефанією Фрішер. У 1923 році бере 
участь у засновницьких зборах Товариства підтримки сучасного 
мистецтва у Відні (25 лютого). Цього ж року Кізлер працює над 
першим дизайнерським проектом для вистави Карела Чапека. 1924 
рік присвячений підготовці та проведенню Міжнародної виставки 
нової театральної техніки, яку він організував спільно із 
товариством сучасного мистецтва в межах свята музики та театру 
м. Відня. Для виставки Кізлер розробив просторову сцену. 1928 - 
1929 рр. спроектував і збудував кінотеатр Film-Guild-Cinema у 
Нью-Йорку. Протягом 1959-1961 років  працював над проектом 
універсального театру. 1962 р. - одружується з Ліліан Олінсей, 
працює над скульптурою «Буцефал», цього ж року переніс 
інфаркт. У квітні 1965 р. літав до Єрусалиму на церемонії 
відкриття «Храму Книги», за який Кізлер і його друг-співавтор 
Бартос одержали золоту медаль від Ліги архітекторів Нью-Йорка. 
Помер Фрідріх Кізлер 27 грудня 1965 року у Нью-Йорку. 
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Роботи Кізлера завжди були проникнуті ідеєю синтезу 
традиційних теорій мистецтва і архітектури. Усе життя він 
шукав  ідеальну взаємодію речей однієї з іншою і з простором 
зокрема. Відомо його критичне ставлення до постулатів Ле 
Корбюзье, зокрема до визначення архітектури,як механізованої 
сутності. 

Першою роботою Кізлера, яка привернула увагу 
архітектурної громадськості, стала експозиція «Місто в 
просторі»,1925 р. Створивши місто в просторі, він прагнув: 
 трансформувати простір у містах 
 звільнитись від землі, скасувати статичну вісь 
 позбутися стін і фундаментів. 
 показати систему напруження у вільному просторі 
 створити житло нового вигляду і через нього втілити ідеї, 

які сформують нове суспільство 
«Нескінченний будинок» – будівля, подібна на злиплу 

колонію бульбашок, різних форм і розмірів. Ідея його полягала у 
тому, що по ходу життя, у міру зростання потреб і можливостей 
його господарів, до будинку, що має іррегулярну форму, можуть 
приростати великі і малі приміщення. На жаль, проект ніколи не 
отримав завершення, і тільки його моделі, креслення, ескізи і 
фотографії були експоновані як частина виставки. 

Архітектор Ф. Кізлер один із найбільших теоретиків ХХ 
століття, який здійснив значний вплив на розвиток теорії  та 
світової практики сучасної архітектури. 

 
Список літератури: 

1. Коротун І.В. Архітектура як семіотична система. Інспіративні 
засади та складові теоретичної платформи.  Матеріали ІV 
всеукраїнської конференції [«Сучасна архітектурна освіта. 
Прогностика в архітектурі: архітектура майбутнього»]. (Київський 
національний університет будівництва та архітектури, 10, 11 лист. 
2011 р.) / МОіНУ, КНУБА– К.: КНУБА, 2011. – Вип. 28. – С.445-
446.  

2. 2.Селезінка В. Архітектурні феномени Чернівців: [про архітектора 
Ф.Кізлера] // Буковина.- 2005.- 27 квіт. (№ 32).- С.3. 

3. Верешко А.В. Реферат на тему «Фредерік Кізлер». 
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Анна Бєлкіна 
Науковий керівник – доц. Коротун І. В. 

Архітектурні особливості  споруди 
Чернівецького художнього музею 

Музей розміщений у споруді – пам'ятці архітектури 
національного значення, біля Чернівецької Ратуші, за адресою 
Центральна площа, 10. Це триповерхова, двофасадна будівля. 
Загальна площа приміщень музею складає 1997м2 (~20% всієї 
будівлі). Приміщення надані музею в оренду. Відвідування ~ 70 
тис. чол./рік. Категорія II (IV за ДБН). Зібрання музею складає 
~12 тис. експонатів основного та науково-допоміжного фондів. 
Експозиції: «Образотворче мистецтво Буковини ХVII - ХХ ст.» 
(Основа музейного зібрання); «Культове мистецтво Буковини 
ХIX - 1940»; «Сучасне мистецтво Буковини (1940г.-наші дні)»; 
«Орнаментальне мистецтво краю (збереглася частина)»[2]. 

Споруда призначалась  для Буковинського ощадного банку 
(арх. Губерт Гесснер, буд. Юліан Бохнер [1]) у 1900 - 1901 рр. З 
1991 року музей займає другий і третій поверхи споруди, по 
сусідству з апеляційним судом. Вхідна група межує з книгарнею 
і літературним кафе. У 1911 р. за планом архітектора Йозефа 
Прошки була проведена реконструкція. Оформлення та 
інтер'єри будівлі не зазнали особливих змін. На головному 
фасаді виділений невеликий центральний ризаліт. Площина стін 
від цоколя до середини вікон другого поверху заповнена 
горизонтальним рустом. Вище проходить барельєфний фриз з 
ліпним рослинним орнаментом. На рівні третього поверху 
кований балкон на консолях. На даху над карнизом установлено 
дві статуї (скульптор Франц Клюге). 

На головній осі розташований масивний дах у вигляді вежі. 
Вітрини першого поверху недекоровані. Три середніх вікна 
другого поверху прикрашені фігурними сандриками. Два 
бокових вікна обрамлені наличниками у вигляді двох 
канельованих пілястр із консолями у верхній частині і 
сандриком. Вікна третього поверху обрамлені аналогічними 
пілястрами, що увінчуються консолями з розетками. Верхній 
карниз декорований по нижній площині тригліфами і метопами. 
Вище проходить вузький фриз із геометричним декором. Над 
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балконом знаходиться майоликове панно (1904). Автором є 
художник Йозеф Адольф Лянг (J. Lang)[3]. 

Центральний вхід виділений на фасаді двома канельованими 
пілястрами. Двері центрального входу металеві двостулкові 
ковані з рослинним орнаментом і горизонтальними вставками із 
зображенням бджіл. На пілонах уздовж дверей – скульптурні 
зображення двох грифів. Роботи з реставрації були проведені у 
квітні 2013 австрійськими реставраторами з ініціативи С. Осачу-
ка [3]. Масивні ворота відкривають вхід до тамбура, повністю 
оздобленого натуральним каменем. По обидві сторони від 
світлих пологих сходів розташовані шість доричних монолітних 
колон на базах з темного мармуру. Далі відкривається 
вестибюль. Приміщення виконано у світло-рожевих і білих 
тонах. Стіни вестибюля вкриті стуком. На початку парадних 
сходів два пілони з волютами, що завершуються чоловічим і 
жіночим бюстами на фігурних постаментах. Мармурові сходи 
мають огорожу у вигляді візерунчастої решітки з зображенням 
птаха з розкритими крилами. Сходові майданчики між 
поверхами прикрашені великими вітражами з рослинними 
мотивами. На одному з вітражів третього поверху зображено 
старовинний герб Буковини. У 2011 році було проведено їх 
реставрацію. 

У центрі вестибюля другого поверху знаходяться чотири 
колони. Підлога мозаїчна поліхромна. На центральній осі 
розташований камін з напівкоштовного натурального каменю 
(сердолік). Простір другого і третього поверхів об'єднаний 
овальним отвором. Його контури повторюються у плафоні 
«Ощадність» на стелі третього поверху (худ. Микола Івасюк). 

Будівля музею цілком справедливо вважається класичним 
зразком віденського модерну. 

 

Список літератури. 
1. Никирса М. Д. Чернівці. Документальний нарис з історії вулиць і площ. – 

Чернівці. – Золоті Литаври, 2008.- 452 ст. 
2. Черновицкий областной художественный музей [Электронный ресурс]: Карпати.info / 

Режим доступу: http://www.karpaty.info/ru/uk/ ch/co/chernivtsi/museums/art/ 
3.  Газета версії [Електронний ресурс]: Дугаєва Т. І. Таємниця розкрита: 

Йозеф Лянг є творцем чернівецької майоліки. http://versii.cv.ua/ 
kultura/tayemnitsya-rozkrita-jozef-lyang-ye-tvortsem-chernivetskoyi-
majoliki/33578.html
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Наталія Ватаманюк 
Науковий керівник – асист. Романкевич В. Ф. 

 
Скляна черепиця як технологія енергозберігання  

Скляна черепиця  –  матеріал для покрівлі, винайденим ще до 
війни німцями. У Пруссії було багато будинків зі скляними 
дахами, але з об’єктивних причин не залишилось практично 
жодного. Цей історичний факт зайвий раз підтверджує всім 
відому істину про те, що все нове – це добре забуте старе. 

На даний час однією із останніх розробок шведської компанії 
SolTech Energy, яка постійно займається пошуками різних 
рішень у галузі екології та сонячної енергії, є система 
опалювання за допомогою скляної черепиці. 

Продукт компанії є результатом тривалих наукових 
досліджень фахівців Королівського технологічного інституту в 
Стокгольмі. За нову систему обігріву будинків компанія була 
нагороджена золотою медаллю у конкурсі інноваційних 
матеріалів «Hottest New Material 2010». Цей продукт є 
комплексним рішенням для використання альтернативного 
джерела енергії – сонця.  

Новий вид покрівлі являє собою ударостійку прозору скляну 
черепицю, за допомогою якої можна створювати незвичайні 
«крижані» дахи, але й забезпечувати будинок теплою водою та 
обігрівати його.  

Принцип дії унікальної опалювальної системи простий. 
Скляну черепицю вкладають на чорний нейлоновий матеріал, 
який акумулює тепло прямих сонячних променів і нагріває 
накопичене під черепицею повітря. Утворене тепло може 
використовуватися в обігрівачах для опалення приміщень і для 
нагрівання води, необхідної для побутових потреб. 
Максимальний тепловий ефект дає скляна черепиця, змонтована 
на південній, південно-західній і південно-східній сторонах 
будівлі. При монтажі покрівлі необхідно враховувати кут 
нахилу даху. Черепиця повинна бути покладена так, щоб 
сонячні промені не ковзали по поверхні, а проникали всередину 
скла і прогрівали простір, що знаходиться під нею. 
Оптимальний нахил покрівлі для встановлення прозорої 
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черепиці –  30 градусів. Така система не потребує яскравих 
сонячних променів і може виробляти енергію також у хмарні дні 
та зимовий період. Ще одна перевага скляної черепиці: завдяки 
тепловій «підкладці», сніг на даху взимку тане сам по собі.  

До технічних характеристик скляної черепиці можна 
віднести: виготовлена вона з гартованого скла; термін 
експлуатації від 40 років; вага аналогічна звичайній керамічній 
черепиці, і також скляна черепиця добре стикується з нею, 
забезпечуючи однорідність поверхні покрівлі. 

Така опалювальна система за допомогою скляної черепиці 
може бути актуальна в країнах з холодним кліматом, у яких 
приділяється увага питанням енергозбереження та 
раціонального використання ресурсів. 

 

 
Рис. 1 Переріз структури скляної черепиці покриття. 
 

Список літератури: 
1. Sigma – Aesthetical Solar Energy [Електронний ресурс] // 

2014 Copyright by SolTech Energy Sweden AB (publ) – Режим 
доступу: http://soltechenergy.com/soltech-sigma/ 

2. Стеклянная черепица превращает энергию солнца в 
электричество [Електронний ресурс] // ЕСТП Блог - 
информационный ресурс Единой Строительной Тендерной 
Площадки – Режим доступу: http://estp-blog.ru/rubrics/rid-
7496/ 
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Тетяна Глядченко, Тетяна Зюб  

Науковий керівник – асист. Гатеж Н. В. 
Гобеленове мистецтво у творчій діяльності 

буковинської мисткині Інни Іванівни Баричевої 
Постановка проблеми. У широкому розумінні слова поняття «ткацтво» охоплює усю 

сукупність технологічних процесів з виробництва тканин (ткацьке виробництво). 
Ткацтво належить до найдавніших ремесел. Ткацтво – це виготовлення різноманітних 
килимових тканин, виробів, що сполучають у собі всілякі техніки виконання. Килими і 
килимові вироби широко застосовуються для побутових потреб і прикрашання 
житлових і громадських інтер’єрів. 

Мета дослідження – висвітлення окремих біографічних даних мисткині та ролі 
гобеленового мистецтва на сучасному етапі. 

Викладення основного матеріалу. Реліктове існування ткацтва як ремесла прийнято 
називати ткацтвом художнім, оскільки найчастіше воно є частиною декоративно-
ужиткового мистецтва, сувенірної промисловості тощо.  

За українським сюжетно-тематичним килимом утвердилась назва гобелен. І це не 
випадково, бо за технікою ткання і мистецькими засобами вони нагадують 
західноєвропейські, зокрема французькі, сюжетні килими-гобелени XVII – XVIII ст. 
Французькі гобелени мали великий вплив на розвиток мануфактурного виробництва 
настінних сюжетних килимів в інших європейських країнах. Відомо, зокрема, що в 
Україні у XVIII ст. при багатьох поміщицьких дворах були організовані килимарські 
мануфактури, де крім високохудожніх орнаментальних килимів виготовлялися також 
сюжетно-тематичні на зразок французьких [3]. 

Класичний гобелен до ХХ ст. – це переважно живописна картина, виконана 
засобами ткацтва. Ескізи для них створювали кращі художники, тому протягом сторіч 
гобелен зазнав впливу всіх стилів мистецтва. Водночас сама техніка гобелена лишилася 
незмінною. Це було щільне переплетення однорідної пряжі, у якому беруть участь і 
основа і підткання [4]. 

Матеріали і техніка ткацтва були підпорядковані основному – найкраще виявляти 
малюнок, проробити найменші нюанси всіх деталей композиції. Гобеленова техніка 
давала змогу відтворювати людські постаті, обличчя, досягаючи об’ємності і 
пластичності. 

В Україні цей вид мистецтва, гобелен чи тематичний килим, як прийнято його 
називати, особливо розвинувся у 20-30-ті роки минулого століття. В ієрархії 
декоративного мистецтва тематичному килиму відводилося перше місце, так само, як у 
галузі образотворчого мистецтва провідне місце належало скульптурі та архітектурі. 

Заслуговує на увагу творча діяльність однієї з найталановитіших мисткинь – 
Баричевої Інни. Основною художньою діяльністю є створення гобеленів. Гобелен – один 
із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва, стінний безворсовий килим із 
сюжетною або орнаментальною композицією, витканий вручну перехресним 
переплетенням ниток. Гобелени виготовляються із кольорових ниток. Улюбленою 
темою художниці є квіти, природа. Роботи є надзвичайно сучасними і зачаровують 
своєю кольоровою гаммою, самобутністю та неповторністю. 

Інна Баричева народилася в 1964р. на Україні в сімї художника-педагога Баричева 
Івана Сергійовича. У 1983 р. закінчила Вижницьке училище прикладного мистецтва, а 
1990 – Художній факультет Московського технологічного інституту за спеціальністю 
художнього оформлення текстильних виробів. 

Після закінчення інституту викладає у Вижницькому коледжі прикладного 
мистецтва (Чернівецька обл.). З 1995 року очолює кафедру ткацтва, а з 1999 по 2007р.р. 
– завідуюча відділенням «Декоративного мистецта» Вижницького коледжу прикладного 
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мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. 
Активну виставкову діяльність мисткиня починає з 1994 року. З 2007 року 

займається тільки творчою і виставковою роботою. Художні твори І. Баричевої 
знаходяться в колекціях Державного геологічного музею ім. В. І. Вернадського 
Російської академії наук м. Москва (Росія), Краєзнавчого музею м. Хмельницький, 
Художнього музею м. Чернівці[2]. 

Інна Іванівна Баричева є Членом Національної Спілки художників України і Спілки 
дизайнерів України.. З 1995 року – учасниця Всеукраїнських і персональних виставок у 
Будапешті (Угорщина), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина), Берліні (Німеччина), 
Бєлгороді (Росія), Гданську (Польща). 

Перелік декількох виставок Баричевої І. І.: 
1994 – Персональна виставка в обласному музеї, м. Хмельницький. 
1997 – «Карпатський хребет», Бухарест, Румунія. 
1998 – Виставка творчих робіт сім’ї Баричевих, Вижниця. 
2001-2006 – Осінній салон «Високий замок», Львів. 
2002 – Персональна виставка, Чернівці. 
2004 – Персональна виставка «Гобелен», Чернівці. 
2005 – Персональна виставка, Хотин. 
2006 – Персональна виставка, Чернівці. 
2009 – Виставка в РКЦ Берлін, Німеччина. 
2009 – Галерея «Time», Австрія. 
2010 – Персональна вистава РКЦ Будапешт, Угорщина. 
2011 – Персональна виставка РКЦ Будапешт, Угорщина. 
2012 – Персональна виставка РКЦ Гданськ, Польща. 
2012 – Персональна виставка РЦ Прага, Чехія. 
2012 – Персональна виставка РКЦ Братислава, Словаччина. 
2012 – Персональна виставка РКЦ Брюссель, Бельгія 
2012 – Персональна виставка Дьор, Угорщина. 
2013 – 1-ша Московська Міжнародна виставка художньої емалі, Москва, Росія 

15 січня 2015 року у кришталевому залі РЦНК в Празі відбулося відкриття виставки 
художників Олександра Кабанова та Інни Баричевої. Представник Росспівробітництва в 
Чехії Леонід Гамза привітав гостей, представив художників і відмітив роботи 
художників. 

День української культури в Будапешті не пройшов без участі мисткині. У галереї 
Святого Георгія була відкрита виставка Інни Іванівни, яка проживає на даний час в 
Угорщині, що свідчить про те, що художниця не забуває мистецтва батьківщини і хоче 
донести його до якомога більшої кількості людей. 

Результати дослідження. Отже, гобелен у творчій діяльності Інни Іванівни Баричевої 
займає чільне місце, художниця перебуває в постійному творчому пошуку, живиться 
енергією рідної землі, яку грамотно і неповторно передає в кольорі, текстурі, цікавому 
сюжеті декоративних робіт. 
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Віра Гончар, Мар’яна Пасічняк 
Науковий керівник – асист. Фединчук О. Б. 

 
Життєвий і творчий шлях народної майстрині 

з Буковини Олени Чорногуз 
Постанова проблеми. Український народ здавна був одним із 

найталановитіших у світі. Жага до самостійності й незалежності сприяла 
збагаченню народної творчості, мистецтва та справжніх українських 
традицій. Прагнення виживати у важкі часи, стиль життя наших прадідів 
сприяли виникненню декоративно-ужиткового мистецтва. Речі 
створювались не лише для естетичного задоволення, адже, прикрашаючи 
оселю, мали практичне застосування. 

Метою нашого дослідження є висвітлення окремих епізодів життєвого 
та творчого шляху народної майстрині з Буковини Олени Чорногуз, а 
також значення творчих здобутків у розвитку народного декоративно-
прикладного мистецтва. 

Викладення основного матеріалу. Олена Іванівна Чорногуз – член 
Національної спілки художників України від 1977 року, художник 
декоративно-ужиткового мистецтва, нагороджена премією ім. Ольги 
Кобилянської й обласною премією Сидора Воробкевича. 

Художниця є винахідником унікальної техніки гобелена, де 
взаємодіють складні фактури, розташовані у різних площинах, створених 
за допомогою нитки різної фактури. Якщо в традиційному народному 
ткацтві малюнок гобелена створюють геометричні чи рослинні візерунки, 
то в Олени Чорногуз – ні візерунків, ні рослин у конкретному їх образі. Це 
щось асоціативне, в якому відчувається своєрідна магія кольору й 
настрою. 

Свою техніку художниця винайшла в 70-х роках минулого століття, 
досліджуючи властивості нитки, й удосконалює її техніку вже більше 25 
років. 

Крім гобелена, художниця малює на склі та є автором буковинської 
ляльки, де поєднує дерево з ниткою. 

Олена Іванівна Чорногуз народилася 15 червня 1949 року в місті 
Вашківці, Вижницького району, Чернівецької області. Була наймолодшою, 
п'ятою дитиною в родині. Нині мешкає в батьківському домі. 

Мистецьку освіту здобула у Вижницькому училищі декоративно-
прикладного мистецтва 1968 року (відділ художнього моделювання одягу, 
спеціальність: художник-модельєр). Навчання було серйозне – викладали 
у Вижниці фахівці, яких запрошували з Києва, Москви та Ленінграда. 

Саме тоді, вочевидь, розпочалися пошуки тієї техніки, яка наприкінці 
80-х принесе їй справжню популярність, — техніки намотування. 

Серед особливо вдалих її робіт – триптих «Купальська ніч». 
Розроблена власна авторська техніка нетрадиційного текстилю, надала 
нові можливості створення зображення ниткою. Поверхня робіт 
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створюється щільним рельєфним і фактурним викладенням нитками. 
Олена Чорногуз працює в галузі художнього текстилю, ткацтва та 
живопису на склі[3]. 

Олена Іванівна – учасник багатьох виставок. Традиційно раз на 5 років 
робить собі подарунок – влаштовує персональну виставку в Києві. 
Минулоріч виставила там серію дивовижних робіт. 

Головні виставки майстрині: 
1973 – Республіканська виставка «Молоді художники Радянської України» 

(Київ). 
1975 – Республіканська виставка декоративно-прикладного мистецтва 

(Київ). 
1982 – Міжнародна виставка мінігобелену (Чехословаччина). 
1996 – м. Рід в Австрії). 
2001 – Виставка «Різдвяний салон» (Київ). 
2001 – Персональна виставка гобеленів та малюнку на склі (м. Чернівці). 
2005 – Різдвяна виставка (Київ). 
2008 – Великодня виставка (м. Дніпропетровськ). 
2009 – Участь у благодійному аукціоні Віденського балу в Національному 

оперному театрі (Київ). 
2010 – Персональна виставка гобеленів та малюнку на склі (м. Чернівці). 
2010 – Персональна виставка гобеленів у Національному будинку 

художника (Київ). 
Результати дослідження. Твори Олени Чорногуз розійшлися по Україні 

й Європі. Вони зберігаються у колекціях Міністерства культури України, 
Чернівецького художнього музею, Коломийського музею народного 
мистецтва, в приватних колекціях США, Австрії, Ізраїлю, Польщі, Канади, 
Франції, Японії, Угорщини та Росії, що свідчить про актуальність 
творчості мисткині, а також  високохудожній і професійний рівень у галузі 
декоративно-прикладного м 

истецтва. 
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Юрій Григоряк 
Науковий керівник – асп. Куцик О. В. 

Нормативна база для застосування  
високоміцного бетону в Україні 

Сьогодні в Україні, як і в цілому світі, спостерігається різке 
збільшення будівництва багатоповерхових, багатопрогонових, 
висотних та інших будівель, конструкції яких повинні бути 
міцними, але не важкими, що можна здійснити тільки за 
рахунок зменшення перерізу. Це завдання не може бути 
виконане без застосування бетонів високої міцності.  

Під високоміцними бетонами розуміють бетони класу 
міцності вище С50/60 (дана цифра позначає характерну міцність 
у МПа на стиск бетонного циліндра (fck.cyl) висотою 300 мм і 
діаметром 150 мм або куба (fck.cube) з довжиною ребра 150 мм у 
віці 28 днів) [2, с. 27]. Проте у Німеччині та Європі розроблені 
стандарти для бетонів класу міцності до C100 [3, s. 26]. Легкі 
бетони також можна виготовляти високоміцними. Німецькі 
норми передбачають класи міцності від LC55 до LC80 [3, s. 27].  

У діючих в Україні нормах проектування конструкцій 
відсутні рекомендації щодо розрахунку елементів із 
високоміцних бетонів, а також визначення їх фізико-механічних 
характеристик.  

Нові норми проектування бетонних і залізобетонних 
конструкцій ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні 
конструкції», обмежені класом міцності бетону на стиск С 50/60 [1, 
с. 20]. Але в Eurocode 2 «Проектування бетонних конструкцій» 
передбачається клас міцності до С 90/105, а в проекті fib Model 
Code 2010 – до С 120/135 [4, p. 32; 5, p. 111 ]. Сьогодні в нашій 
країні є технічні можливості для виробництва високоміцних 
бетонів. Але використання цих бетонів частково обмежує ДБН 
В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» і виключає їх 
застосування для виготовлення залізобетонних і бетонних 
конструкцій, хоча високоміцні бетони мають значні фізико-
механічні властивості (підвищена міцність, корозійна стійкість 
при впливі агресивних середовищ, газо- і водонепроникність, 
знижені вага конструкцій та витрата матеріалів тощо).  
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Конструкції з високоміцних бетонів відрізняються 
невеликими масою та площею поперечного перерізу, 
підвищеною гнучкістю і крихкістю. Ці фактори зумовлюють 
необхідність особливо ретельного обґрунтування розмірів 
поперечного перерізу конструкції і її складових, що вимагає 
застосування розрахункових моделей, які здатні відображати 
вплив багатьох факторів.  

Згідно з ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні 
конструкції» до накопичення достатньої для нормування бази 
щодо фізико-механічних характеристик бетону класів С55/70 – 
С100/115 використання їх у практиці проектування та 
будівництва можливе за умов використання експериментальних 
досліджень, виконаних базовою організацією з науково-
технічної діяльності згідно з затвердженою профільним 
міністерством програмою [1, с. 18].   

Додаток Ж ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Суміші бетонні та 
(загальні технічні умови)» містить деякі рекомендації щодо 
виробничого контролю при виготовленні високоміцного бетону. 
При виробництві високоміцного бетону рекомендується 
використовувати автоматичне дозувальне устаткування [2, с. 
94]. 

Висновок: В Україні високоміцні бетони, за винятком 
одиничних запитів, поки що не мають великого попиту. Широке 
використання їх у нашій країні неможливе через відсутність 
нормативних документів і рекомендацій, що регламентують 
застосування таких бетонів.  
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Олександр Димед 
Науковий керівник – проф. Барашиков А.Я. 

 
Сучасні методи підсилення залізобетонних 

конструкцій 
Під час тривалої експлуатації залізобетонних конструкцій, 

будівель та споруд з різних причин настає граничний стан, коли 
вони перестають відповідати вимогам норм і потребують 
підсилення окремих елементів або заміни їх новими. Такий стан 
виникає внаслідок збільшення навантажень або інших причин, 
пов’язаних з корозією арматури і бетону чи осіданням опор. 
Реконструкцію і підсилення конструкцій можна виконувати без 
зміни або зі зміною статичної схеми. За останні десятиліття вже 
нагромаджений значний досвід з підсилення будинків і споруд 
під час їх реконструкції як в Україні, так і за кордоном. Однак 
це стосується переважно методів підсилення без зміни статичної 
схеми як багатопрогонових розрізних, так і частково 
нерозрізних залізобетонних конструкцій[1]. 

Останніми роками приділяється значна увага питанням 
підсилення конструкцій для підвищення їх несучої здатності та 
експлуатаційних характеристик у будівлях різного призначення. 
Одним з ефективних методів відновлення чи покращання 
експлуатаційних властивостей будівель, споруд та їх конструктив-
них елементів є їх підсилення. Необхідність підсилення будівельних 
конструкцій часто виникає при реконструкції будівель та зміни 
цільового призначення чи технологічного переоснащення різного 
типу. Реконструкція і технічне переобладнання промислових 
об’єктів у порівнянні з новим будівництвом дозволяють суттєво 
зменшити питомі капіталовкладення на одиницю виробничої 
потужності, скоротити тривалість будівництва при значному 
покращенні якісних і техніко-економічних показників основного 
виробництва без залучення додаткових трудових ресурсів. 
Необхідність підсилення будівельних конструкцій виникає не 
тільки при реконструкції, але й у процесі експлуатації через їх 
передчасне зношення в результаті непередбачених проектом 
змін технології виробництва при діючому обладнанні, різних 
пошкоджень тощо[2]. 
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Одним із найновітніших методів підсилення залізобетонних 
конструкцій та в цілому майже всіх конструкцій  є використання 
конструкційних композитних матеріалів, до яких належить 
матеріали на основі вуглецевих волокон. У багатьох країнах 
світу проводяться дослідження та застосування неметалевої 
арматури при підсиленні численних залізобетонних 
конструкцій. Основні переваги неметалевої арматури: висока 
міцність, корозійна стійкість, мала вага, відсутність 
необхідності стикування по довжині, висока втомна міцність, 
зручний та простий спосіб підсилення. 

Інший метод підсилення залізобетонних конструкцій –  
влаштування залізобетонної сорочки з високоміцного бетону 
виготовленого на гіпсоглиноземистому цементі. Нові бетони на 
гіпсоглиноземистому цементі мають силу зчеплення зі старим 
бетоном в 20…25 разів вище, ніж бетони на портландцементі. 
Зчеплення нового бетону зі старим забезпечується досить 
надійно, якщо поверхня старого бетону спеціально 
підготовлена. Після встановлення арматури поверхню старого 
бетону промивають струменем води під тиском і підтримують у 
вологому стані. Протягом перших днів після бетонування бетон 
щодня зволожують поливанням[3]. 

Висновок. При виконанні магістерської роботи запланований 
аналіз нових видів підсилення залізобетонних конструкцій, 
порівняння з старими методами, виявлення переваг і недоліків у 
технічному і економічному плані. 

 
Список літератури: 
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2. Посилення сталевих каркасів одноповерхових виробничих 
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Роман Довгань 
Науковий керівник – асист. Новак Є. В. 

 
Обгрунтування ефективності способів виготовлення 

залізобетонних виробів та конструкцій 
У сучасному будівництві збірні залізобетонні конструкції 

виготовляють на спеціалізованих заводах (ЗБК, ДБК). 
Перевагою збірного залізобетону порівняно з монолітним є 
істотне підвищення продуктивності праці і якості будівництва, 
скорочення термінів, у тому числі за рахунок використання 
великорозмірних виробів та елементів конструкцій повної 
заводської готовності. Найбільш широкого застосування набули 
такі способи виробництва: поточно-агрегатний, конвеєрний, 
стендовий, касетний. [2].      

 
                              а                                                б  

 
                             в                                               г    
Рис.1.Технологічні схеми виготовлення збірних залізобетонних 

виробів та конструкцій: а- стендова; б- поточно-агрегатна; в- 
конвеєрна; г- касетна. 

Поточно-агрегатний спосіб передбачає виготовлення 
виробів у формах, переміщуваних по окремих технологічних 
постах за допомогою піднімального крана. Найбільше від-
повідає умовам серійного виробництва, не потребує великих ка-
пітальних вкладень і дає можливість виготовляти вироби 
широкої номенклатури.  

Конвеєрний спосіб – це замкнене технологічне кільце, в 
якому форми переміщуються від одного спеціалізованого 
технологічного поста до іншого із заданою швидкістю. На 
конвеєрних лініях виготовляють майже 40 % загального обсягу 
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збірного залізобетону для промислового та цивільного 
будівництва: зовнішні й внутрішні стінові панелі, плити 
перекриттів та покриттів, колони та ригелі промислових буді-
вель. На кругових конвеєрах виготовляють вироби добору й са-
нітарно-технічні кабіни. Найбільший ефект досягається при ма-
совому виготовленні на лінії виробів обмеженої номенклатури з 
мінімальним числом типорозмірів. 

Стендовий спосіб - вироби формують у стаціонарних, 
непереміщуваних формах, твердіють вони на місці формування. 
Його доцільно використовувати для виготовлення таких 
великорозмірних виробів, як ферми, перенапружені 
великорозмірні балки. 

Касетним  способом виготовляють плити перекриттів, панелі 
внутрішніх стін і перегородок. Особливість касетного способу 
виробництва полягає в тому, що вироби формуються у 
вертикальному положенні в розсувних групових металевих 
формах – касетах, де вони перебувають до набуття бетоном 
заданої міцності.. Перевагою цього методу є скорочення 
виробничих площ [1, с.48-49]. 

Висновки. Конвеєрний спосіб виготовлення залізобетонних 
виробів є найбільш ефективним, тому що дає можливість 
запровадити комплексну механізацію й автоматизацію 
технологічних процесів, значно підвищити продуктивність праці 
та збільшити випуск готової продукції при найбільш повному й 
ефективному використанні технологічного обладнання. 

 
Список літератури: 

1. Шаповал С. В. Виробнича база будівництва. – Харків, 2013.-
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2. Попов Н.Н. Железобетонные и каменные конструкции. 
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  25

Олексій Іванюк 
Науковий керівник – доц. Коротун І. В. 

 
Родовід і архітектурна діяльність першого 

 митрополита Буковини і Далмації Євгена Гакмана 
Чернівці прославились видатним архітектурним ансамблем 

Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (зараз центральні 
корпуси Чернівецького національного універ-ситета імені Юрія 
Федьковича), який 28 червня 2011 року було включено до 
Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Інспіратором 
будівництва став Євген Гакман (1795-1873рр.) - син селянина із 
села Васловівці, перший  митрополит Буковини і Далмації. 

Родину, з якої походив Є. Гакман, у рідному селі Васловівці 
називали Горяками. Про батька майбутнього владики відомо не 
багато, лише те, що його звали Василем і був він бідним 
селянином. У гімназійних документах Єфимій (майбутній 
митрополит Євгеній)  записаний як «Basilius Agricola», що в 
перекладі з латинської мови означає «Василь-землероб», а в 
документах молодшого брата Миколи «Basilius Landmann»,  що 
з німецької перекладається як «Василь-селянин». Це говорить 
про те, що  їхній батько не користувався прізвищем Гакман чи 
будь-яким іншим.  
    Прізвище Гакман німецького походження, бо слово 
«Hackmann» означає буквально людину, яка оре землю ралом, 
тобто рільника, орача, і вказувало на землеробське заняття 
особи та ідентичне за змістом вже згадуваному латинському 
слову «Agricola» (землероб), яким позначений батько  Є. 
Гакмана  в гімназійних документах. Гімназист — виходець з 
бідної селянської родини — явище рідкісне і нетипове для 
Чернівців початку ХІХ ст.   У 1819 році за сприяння 
буковинського єпископа Даниїла (Влаховича) отримав цільову 
стипендію з коштів Буковинського православного релігійного 
фонду. Навчання на теологічному факультеті Віденського 
університету, що здійснило глибокий вплив на його світогляд, 
допомогло йому здобути богословські знання і розвинути 
власну ерудицію. Про матір відомо лише те, що владика її дуже 
шанував. Як писав відомий освітянин Омелян Попович: 
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«єпископ не цурався свого українського роду, бо … садовив у 
себе до столу, разом із усяким панством, свою матір в 
селянській одежі…»  
У 1835 році Владика очолив Буковинську єпархію. Усі роки 
єпископства характиризувалися наполегливою працею, 
спрямованою на розвиток духовності нашого буковинського 
краю. 

З ініціативи  митрополита в Чернівцях збудовано найбільші 
культові споруди Буковини: Резиденцію митрополитів Буковини 
і Далмації (1864 - 1882 рр.)  та  Собор Святого Духа (1844 -1864 
рр.).  
   Необхідність спорудження в головному місті Буковини 
православного собору та гідного сану і становищу 
єпископського житла стала очевидною ще наприкінці XVIIІ ст. 
Справа зрушила з місця лише в 1835 році, коли Буковинську 
єпархію очолив Євген Гакман. Наріжний камінь під будівництво 
собору Св. Духа закладено 15 Липня 1844 р. Будівництво 
фінансувалося Православним релігійним фондом і тривало 20 
років. Будівництво Резиденції розпочалося 6 липня 1864 року, 
на другий день після освячення собору. Хоча митрополит не 
встиг побачити своє дітище в завершеному вигляді, видатне 
творіння архітектури, інспіроване його могутнім духом, 
назавжди закарбувало ім’я Євгена Гакмана у серцях вдячних 
чернівчан – нащадків його духовності і культури.  
 

Список літератури: 
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Андрій Колісник 
Науковий керівник – асист . Куцик О.В. 

Сфера використання високоміцного бетону 
в будівництві 

З розвитком висотного та великогабаритного будівництва 
була потреба в підвищення міцності бетону в конструкціях 
будівель. В даному випадку представляє собою цінність для 
проектувальників і будівельників, оскільки з ростом міцності 
з'являється цілий ряд економічних і технічних покращених 
аспектів конструктивних рішень.  

Високоміцний бетон – це композиційний матеріал який 
представляє собою багатофракційну суміш заповнювачів зі 
в’яжучою речовиною, пластифікаторами, та В/Ц відношенням 
менше 0,4. 

 

 
а) б) 

Рис.1 а) Зразок модифікованого бетону, злам під оптичним 
мікроскопом[3] б)Звичайний бетон зріз плановим заповнювачем [4]. 
У сучасних умовах можливо отримувати високоміцні бетони 

з міцністю 50...100 МПа і особливо високоміцні з міцністю 
понад 100 МПа. На практиці більш широке застосування 
отримали високоміцні бетони з міцністю 50 ... 80 МПа. Для 
отримання високої міцності необхідно створити особливо 
щільну, міцну і монолітну структуру бетону[1]. 

Висока міцність у бетонів досягається шляхом застосування 
особливо дрібнофракціонних заповнювачів, а також особливих 
марок цементу. У бетонах високої міцності застосовуються [2]: 

 мікрокремнезем - тонкодисперсна мінеральна 
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домішки, її основний компонент - діоксид кремнію 
аморфної модифікації з розміром частинок не більше 1 
мкм. Ця добавка відмінно зчіплюється з цементом; 

 армування суміші. Застосовуються волокна, наприклад 
полімерної фібра. 

 особливі пластифікатори. 
Вони виштовхують воду, збільшуючи міцність. Досягається 

співвідношення води до цементу значно нижче 0,4. Як відомо, 
для «звичайних» бетонів це співвідношення в межах 0,7…0,3. 

Застосовувати високоміцний бетон стає вигідним або 
сумісним там, де є потреба збереження або досягнення високих 
міцнісних характеристик та коли потрібно значно зменшити 
масу і габарити елементу при збереженні необхідної міцності 
конструкції: 

 це , насамперед, будівництво висотних 
будівель і споруд; 

 будівництво мостів та інших транспортних 
конструкцій; 

 сховища радіоактивних відходів; 
 підлога в промислових об'єктах великої площі; 
 інші спеціальні об'єкти. 

Висновок: Після перегляду великої кількості літературних 
джерел та провівши аналіз всіх можливих факторів  підвищення 
міцнісних характеристик та можливість застосування 
високоміцного бетонна в більш перспективних сферах 
будівництва. Високоміцний бетон є дуже прогресивним 
матеріалом, але його властивості та поведінка в різних 
середовищах потребує ретельного вивчення.  

Список літератури: 
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Віталій Кухмай 
Науковий керівник – доц. Фесенко Е. В. 

 
Застосування трубобетону при зведенні 
багатоповерхових каркасних будівель 

Ефективність промислового та цивільного будівництва 
багато в чому залежить від зниження матеріаломісткості та 
вартості будівельних матеріалів і конструктивних елементів, які 
застосовуються. 

Останнім часом все більш перспективними стають 
композитні конструкції, що раціонально поєднують різні за 
властивостями будівельні матеріали, зокрема трубобетонні 
конструкції (ТБК), коли несучими елементами служать сталеві 
труби, заповнені бетоном. 

Трубобетон має високу несучу спроможність при невеликих 
поперечних перерізах елементів і є прикладом оптимального 
сполучення міцнісних характеристик металу і бетону. При 
цьому сталеві труби виконують функції незнімної опалубки при 
бетонуванні, забезпечуючи як поздовжнє, так і поперечне 
армування бетону. 

Особливо ефективні ТБК при роботі на стиск з відносно 
малими ексцентриситетами. Як показали численні дослідження 
[1-3 та ін.], несуча спроможність ТБК, як правило, вища за 
сумарну несучу спроможність металу і бетону, з якого він 
виготовлений. Заповнення сталевої труби бетоном поліпшує її 
протикорозійну стійкість, захищаючи від корозії її внутрішню 
порожнину, підвищує жорсткість елементів, збільшує локальну 
стійкість стінок труби, опір оболонки зминанню при ударних 
впливах, суттєво підвищує вогнестійкість конструкцій. 

При заміні залізобетонних конструкцій трубобетонними у 
два рази знижуються витрати бетону, приблизно вдвічі – 
трудовитрати (за рахунок відсутності опалубних та арматурних 
робіт), на 45% вартість, у 2,5…3,5 рази – маса конструкцій [1]. 

Досить перспективне застосування ТБК при будівництві 
каркасних будівель підвищеної поверховості, а також будівель, 
які мають збільшену сітку колон, оскільки в цих випадках 
передбачається застосування високоміцних, економічних і 
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безпечних в експлуатації вертикальних несучих елементів. 
Зазначені властивості мають трубобетонні колони з круглим 
поперечним перерізом. 

Стиснуті трубобетонні елементи, навіть маючи ядро з 
високоміцного бетону, відрізняються пластичним характером 
роботи в граничному стані, завдяки чому виключена небезпека 
раптового руйнування як окремої конструкції, так і всієї будівлі 
в цілому. Наслідком цього є підвищення надійності несучого 
каркасу будівлі з ТБК. 

Перевагою трубобетонних колон є спроможність до великих 
сейсмічних горизонтальних і вертикальних переміщень без 
руйнувань, причому не тільки у пружній ділянці, але й у 
пластичному стані. При землетрусі такий будинок, на зразок 
еластичного та пластичного хлиста, може здійснювати доволі 
значні поперечні коливання, залишаючись неушкодженим. 

Відсутність поздовжньої та поперечної арматури у 
бетонному ядрі дозволяє отримати більш якісну укладку 
бетонної суміші, що позитивно відбивається на міцності бетону. 
Крім того, ізоляція бетонного ядра від навколишнього 
середовища створює більш сприятливі умови для його роботи 
під навантаженням. 

Висотна будівля з каркасом з трубобетонних елементів 
потребує значно менших витрат на влаштування фундаментів у 
порівнянні з усіма іншими типами будівель через суттєве 
зменшення ваги конструкцій. 

Тому застосування ТБК при спорудженні багатоповерхових 
будівель є перспективним напрямом у будівництві. 
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Дмитро Лєка 
Науковий керівник – асп. Собко Ю. Т. 

 
Технологія монтажу крупноблочних покрівель 

При будівництві крупноблочних покрівель одним із 
найважливіших процесів є підбір оптимальної технології методу 
монтажу і методів виконання робіт. 

Мета роботи: Дослідження й аналіз технології та методів 
монтажу крупноблочних покрівель. 

Великопрогонними вважають будівлі й споруди, в яких 
відстань між опорами несучих конструкцій складає більше 50 м. 

Розрізняють такі типи крупноблочних покрівель [ 1 ]:  
Балочні – складаються з головних поперечних конструкцій у 

вигляді плоских або просторових балочних ферм або прогонів. 
Рамні - складаються з двох плоских рам, з’єднаних між 

собою зв’язками, що значно підвищує жорсткість ригелів. 
Просторові – характеризуються тим, що осі всіх сполучних 

елементів не лежать в одній площині. 
Склепінчасті – утворюються шляхом вписування складок у 

циліндричну поверхню. 
Висячі – конструкції, в яких основними несучими 

елементами, що перекривають прогін, є гнучкі канати або 
тонкостінні листові мембрани. 

Арочні – застосовуються тільки при величині прогону до 
200м, мають меншу масу, ніж балочні і рамні, але більш складні 
у виготовленні і монтажі. 

Методи монтажу за видами переміщень класифікують на 
вільні і примусові  [2-3, ст. 9 ] . 

Для одноповерхових промислових будівель зазвичай 
застосовується примусовий метод переміщення. 

Примусовий метод переміщення крупноблочних покрівель 
масна такі групи монтажу [ 3, ст. 11-44 ]: 

Переміщення однієї конструкції по вертикальних напрямних. 
Виштовхування конструкцій штовхачами без переміщення 

монтажних засобів 
Виштовхування конструкцій штовхачами з переміщенням 

монтажних засобів. 
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Пневмопідйом.  
Підтягування конструкції без переміщення монтажних 

засобів. 
Підтягування конструкцій з переміщенням монтажних 

засобів. 
Переміщення конструкції підрощуванням колон. 
Виштовхування конструкцій штовхачем підйомників 

(установленим під колону та на колону). 
Висновок:  

Аналіз і дослідження технологій методів монтажу 
крупноблочних покрівель показали, що в пору науково-
технічного прогресу питання будівництва великопрогонних 
покрівель має безліч варіацій та методик. Це дає можливість 
будівництва великогабаритних будівель з використанням 
максимуму корисної площі, тобто застосування найбільш 
габаритного обладнання і виключення труднощів з їх 
розміщенням. 
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Василь Любківський, Світлана Павлюк 

Науковий керівник – асист. Гатеж Н. В. 
Володимир Ворончак – майстер призабутого 

народного мистецтва 
Постанова проблеми. З давніх-давен мистецтво 

відображається у побутових речах надзвичайною різноманітною 
кількістю способів їх декорування. Розкриваючи сутність кожної 
з цих технік, розуміємо, що корені їх виникнення сягають 
столітніх глибин давнини. Багато способів декорування 
втрачаються в сучасному ритмі життя, їх не відтворюють і вони 
зникають у безвісті історії, яку ніхто не занотовує.  Такими 
техніками є бондарство та художнє випалювання – старий спосіб 
декорування дерев’яних виробів на Гуцульщині. 

Мета дослідження - висвітлення творчості митця Володимира 
Івановича Ворончака, який зберігає історичне надбання – традиції 
гуцульського краю – бондарство та художнє випалювання.  

Викладення основного матеріалу. Володимир Ворончак народився 
23 серпня 1951 р. у м. Хоростків Гусятинського району Тернопіль-
ської області. Тут він закінчив у 1968 році середню школу Хорсткова 
і вже в 1971 вступає до студентських лав Вижницького училища 
прикладного мистецтва. Тут його навчають викладачі В. Русин та П. 
Злочевський різьбленню по дереву та художньому випалюванню. 
Закінчивши Вижницьке училище, продовжив навчання в Одеському 
державному педагогічному інституті ім. К. Д. Ушинського.  

Володимир навчився бондарству в Заслуженого майстра 
народної творчості України, відомого бондара Івана Грималюка. 
Невдовзі його роботи з’явилися на виставках району, області, 
Києва та за межами України. 

Бондарство та художнє випалювання було досить поширене 
на Гуцульщині в минулому столітті. Історія свідчить, що дід 
Василя Шкрібляка (засновник Вижницького училища), Іван 
Шкрібляк мав невелике господарство та займався бондарством і 
випалюванням. У декоруванні бондарних виробів визначальними 
складниками є дерево і вогонь. Завдяки нагрітому на вогні «писаку» 
майстер наносить на дерево елементи традиційного характеру, 
який підсилює об’ємно-просторове сприйняття даного виробу. 
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Володимир Іванович дуже добре володіє своєрідними 
прийомами традиційного формотворення, і разом з тим йому 
притаманний свій оригінальний почерк-стиль, якого він 
дотримується. Творчі пошуки В. Ворончака базуються на 
втіленні новаторських рішень бондарства та випалювання, і 
водночас є традиційно-консервативними. 

Майстер у своїй творчості використовує досить призабуті 
форми посуду – коновки, черпачки, дійнички, ложкарі, 
корінники, бечівки, бербенички.  Володимир Іванович Ворончак 
намагається бути неповторним у виготовленні виробів, а декор 
добирає легко  й вільно. Дерево – його улюблений матеріал, 
теплий на дотик, зі своїми властивостями, який перетворюється в 
руках майстра в сільнички, відерця, гарчики, цеберця, вази тощо. 

У 2005 р. В. Ворончака удостоїли звання заслуженого майстра 
народної творчості України. Також він є головою Буковинського 
осередку національної Спілки майстрів народного мистецтва 
України. За ексклюзивність робіт і збереження та розвиток 
народного ремесла Володимира Івановича занесено до 
Всеукраїнської енциклопедії майстрів народного мистецтва.  

Творчий доробок Володимира Ворончака та його активна 
позиція митця, педагога, організатора давно стали на Буковині 
прикладом пристрасного вболівання за розвиток українського 
народного мистецтва. На сьогодні Володимир Ворончак – 
учасник численних обласних, всеукраїнських, міжнародних 
виставок, симпозіумів, ярмарків і фестивалів, відзначений 
багатьма почесними нагородами. 

Отже, мистецтво декорування виробів побутового вжитку 
технікою бондарства та декоративного випалювання не 
загублене в століттях неписаної історії. Його продовжує та 
збагачує талановитий митець із Вижниці – В.І. Ворончак. 
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Марина Малярчук 
Науковий керівник – проф. Черненко В. К. 

Вдосконалення технології зведення 
каркасно-монолітної багатоповерхової будівлі 

Швидкі темпи зростання населення на земній кулі 
потребують забезпечення його всім необхідним для нормальної 
життєдіяльності. Найбільше задоволення зростаючому попиту 
на приміщення у світі здобули багатоповерхові будівлі. 
Поверховість житлових будинків в Україні також має тенденцію 
до зростання [1]. 

Монолітне будівництво - одна з найбільш перспективних 
технологій зведення будівель. Основними їх перевагами, 
побудованих таким методом, є висока швидкість будівництва, 
гнучкість в архітектурно-планувальних рішеннях і висока стійкість 
до несприятливих факторів навколишнього середовища. 

Актуальність теми дослідження технології зведення 
багатоповерхових будівель дають змогу забезпечити значну 
кількість людей житлом та виробничими площами, але при 
цьому використовуючи раціонально щільно забудовані 
території. Вирішальними факторами є скорочення термінів 
будівництва, невелика питома вартість і трудомісткість робіт. Вони 
мають високу економічну результативність. Тому можна погоди-
тися з висловом д.т.н., професора Д. Ф. Гончаренка «…Світова 
практика показує: будівництво висотних та багатоповерхових 
будівель – це природний етап на шляху розвитку великих міст, що 
обумовлено дефіцитом  територій, придатних для будівництва, 
високою вартістю землі, особливо в центральних частинах[2]. 

Метою роботи є проведення порівняльного аналізу 
технологій зведення багатоповерхових каркасно-монолітних 
будівель. 

Аналіз першоджерел [1; 3, с. 126] доводить, що у теперішній 
час переваги у висотному будівництві надають 
багатоповерховим і висотних будівлям до 30 поверхів. Це дає 
змогу більш ефективно розмістити мешканців на території 
ділянки. Тому в нашій роботі буде надана перевага саме 
багатоповерховим будівлям. 
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Велику роль у зведенні багатоповерхових будівель має 
механізація у будівництві. Вона являє собою напрям науково-
технічного розвитку, який полягає у широкому використанні 
механізмів і новітніх технологій [4]. 

У процесі зведення багатоповерхової будівлі 
використовуємо кліматично захищений монтажно-
технологічний мобільний комплекс (КЗ МТМК) [5], який 
знаходиться наверху будівлі та спирається на опори конструкції 
будівлі. 

У роботі виконаний теоретичний метод дослідження за 
допомогою порівняльного аналізу технологічних процесів 
будівництва із використанням традиційної технології та за 
допомогою механізованих процесів у захисному комплексі 
заводу. 

Отже, за рахунок використання механізації та автоматизації 
ми отримуємо зниження трудомісткості, терміну та вартості 
виконання робіт при зведенні багатоповерхових будівель. 
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Сучасне оздоблення будівель. Вертикальне озеленення. 

Зелене графіті 
Вертикальне озеленення - це вид озеленення з 

використанням кучерявих рослин, ліан або стрижених дерев, які 
широко застосовуються в ландшафтному дизайні. Мета 
вертикального озеленення в короткий термін в умовах нестачі 
території отримати велику зелену площу, а також оформити, 
прикрасити фасади і стіни будівель, захистити від перегріву, 
шуму, пилу, створення зелених стін для ізоляції окремих 
ділянок один від одного[2]. 

Вертикальні сади Патріка Бланка. Винахід Бланка 
надзвичайно раціональний і простий. До фасаду будівлі 
монтується металева рама з тонким настилом полімерної повсті 
з капілярною структурою, по якій піднімається волога і 
мінерали. Саме в неї висаджуються насіння та саджанці рослин. 
Одною з найважливіших переваг цього способу озеленення 
будівель є 

Рис. 1 Вертикальні сади 
Патріка Бланка. 

 
відсутність традиційних для 
сучасних висячих садів лотків і 
горщиків із землею, які кріпляться вгорі на стінах. Завдяки 
розробленій Патріком Бланком системі висотного зрошення вага 
вертикального саду зводиться до мінімуму. Середня товщина 
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«зеленої» стіни не перевищує декількох сантиметрів, а її 
квадратний метр важить не більше 30 кг. Головним місцем 
реалізації його оригінальних ідей став власний будинок, який з 
часом перетворився на 
оазис тропічних 
джунглів поблизу 
Парижа. 

Зелене графіті. 
Перші екологічні графіті 
з'явилися в 70-х роках 
ХХ ст., щоб зробити 
міські вулиці трохи 
приємнішими для їх жителів. Химерні написи і забавні 
малюнки на  

Рис. 2. Схема вертикального озеленення 
бетонних стінах виглядали так приємно, що еко-графіті 

почало поширюватися по всьому світу. 
Графіті мохом чи інакше еко-графіті – форма садового 

мистецтва, яка зародилася як рух опору нещадному 
бетонуванню міських вулиць.  
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Науковий керівник – доц. Гомонович С. С. 

 
Ландшафтний дизайн у міському середовищі 

Дана праця присвячена проблемам збереження живої 
природи у сучасному середовищі існування людини. Для 
будівництва однієї споруди знищують цілий ліс. Велика 
відповідальність за майбутнє нашої планети лежить  на 
архітекторі. Бо саме він вирішує, де і коли виросте новий 
кам’яний велетень. Тому архітектор майбутнього повинен 
ставити для себе таку мету, яка б призвела до гармонії двох 
середовищ. Проблема нашого ландшафтного дизайну – його 
відсутність чи застарілість. Потрібна найшвидша реанімація 
зелених насаджень. Приведення їх у належний вигляд. 
Благоустрій таких територій, як парки, сквери, сади, алеї. 
Завдання архітектора – забезпечити цю інтеграцію, змінити 
силует міста. 

Постановка завдання. Ландшафтна архітектура нашої країни 
на даному етапі занедбана. Вона потребує термінової 
«реанімації». Завдання статті – проаналізувати історію розвитку 
та становлення ландшафтного дизайну. А вже потім на прикладі 
різних країн у різні часи порівняти з Україною. 

Історія розвитку ландшафтного дизайну у країнах світу. 
Перлиною Старого світу, без сумнівів, можна вважати одне з 
семи див планети – Висячі сади Семираміди у Вавилоні. 
Органічне вживлення саду в регулярну мережу плану міста 
дають змогу назвати таке рішення вдалим. Але все ж таки по-
царськи дорогим і ризикованим [1, I, с.198]. Італія перша в 
середньовічній Європі прокинулася від майже тисячолітнього 
сну. Саме італійський сад став цілісним художнім витвором. 
Класичний приклад терасового саду знаходиться на віллі Ланте 
[2,V, с.115]. Головне правило ландшафтної архітектури 
теперішнього: ввести глядача у світ мистецтва, не маючи 
фінансової зацікавленості, виключити зі своєї роботи 
тимчасовість, творити на віки. Такі риси ми можемо побачити в 
Європейському Дісней-ленді. 

Спираючись на досвід минулого, яке ми згадали вище, можна 
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точно визначитися з планом на майбутнє для озеленення міст 
України. Потрібно використовувати те, що ми маємо. Не 
вирівнювати схили землі та не насипати на рівнину ґрунту, а 
використовувати їх. Знаходити у проблемі розв'язки. Це 
зекономить гроші та дасть можливість отримати несподіваний, 
ні на що не схожий результат. Природа відіграє важливу 
соціальну функцію. Для людини це місце духовного та 
фізичного розвитку. Тому так важливо розробляти озеленення, 
благоустрій (лавочки та ін. малі архітектурні форми) біля 
церков, храмів, костелів, синагог. Також не можна забувати 
робити острівці зелені і в кам’яних джунглях міста. Потрібно 
дотримуватися певної композиції, ритму. Щоб природа 
гармонійно вписувалася в прибудинкову територію або, 
навпаки, вписувати будівлю в уже існуюче середовище. Усі 
наші завдання потребують в основному одного ресурсу – 
грошей. Для молодої країни це дуже тяжко. Але якщо хочемо 
жити у сприятливих для себе умовах, то повинні звертати увагу 
на ландшафтний дизайн наших міст і поліпшувати їх наскільки 
це можливо. 
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Науковий керівник – асист. Жаворонкова М. І. 
 

Унікальність творчої спадщини  
Едуарда Федоровича Жуковського 

Мета дослідження – висвітлити біографічні та творчі факти 
буковинського митця ХХІ ст. – Е.Ф. Жуковського. 

Виклад основного матеріалу. Значний внесок у розвиток 
образотворчого мистецтва Буковини зробив талановитий митець – 
Едуард Федорович Жуковський. Народився майбутній художник 
14 березня 1935 р. в родині трудових інтелігентів: інженера Федора 
та хіміка-лаборанта цукрового заводу Олени Жуковських на 
Харківщині. Поштовх до пізнання мистецтва він отримав у 
далекому дитинстві, випадково побачивши репродукції картин 
російських художників Левітана, Айвазовського та ін.  

Прагнучи здобути мистецьку освіту, серед різних митецьких 
закладів Едуард вибрав Вижницьке училище прикладного 
мистецтва (Чернівецька область). 

У 1950 р. Жуковський закінчив навчання, і вже через рік 
повертається до училища як викладач. Трудову діяльність 
розпочав з посади завідувача музеєм, згодом – викладача 
креслення й перспективи, далі – рисунка, шрифтів. 

У 1973 році Е.Ф. Жуковського призначено директором 
Вижницького училища прикладного мистецтва, про який через 
кілька років знатимуть усюди. 

1976 р. у Києві в Інституті проблем литва Академії Наук 
України Жуковський знайомиться з кандидатом технічних 
наук – Лакеєвим, з яким налагоджує дружні зв’язки. Пізніше 
інститутові знадобився цінний подарунок високопосадовцю, 
тому керівництво звернулось до Е.Жуковського. Рішення було 
спільним – литво і філігрань. Тоді й довелося митцю детально 
познайомитися з унікальною на той час технологією литва. 
Згодом налагоджується технологія литва в училищі. 

До Е. Жуковського зверталися завжди, коли потрібна була 
унікальна річ. Він – виконавець вази висотою 1,2 м, для 
виготовлення якої використано 26 кг кришталю, литво і філігрань.  
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У 1981 р. Едуарду Федоровичу Жуковському було присвоєно 
звання «Заслужений працівник України». 

Будучи директором училища, він відроджує художнє 
ткацтво, відновлює його технологічну структуру, будує 
гуртожиток, налагоджує зв’язки з базами для проходження всіх 
видів практик, і водночас зберігає та розвиває народність, не 
порушуючи традицій училища. 

Протягом 1957-2000 р.р. Жуковський створює близько 1200 
картин. Серед них акварелі: пейзажі: «Інтер’єр гуцульської хати 
в хуторі Малинешному», «Ранок у Карпатах», «Глошина», 
«Осінній мотив», «Буковий ліс», «Дорога в горах» та ін. 

Едуард Жуковський багато робіт дарував людям. У деяких 
знайомих з’являлися маленькі галереї робіт талановитого 
художника. Багато творів з доробку митця ввійшли до 
приватних колекцій Києва, Одеси, Москви, Сум, Чернівців, 
Вінниці, частина – Молдови, Казахстану, Канади та Німеччини. 

На 59-му році життя Едуарда Федоровича Жуковського 
прийняли до Спілки художників. 24 серпня 1997 року у м. 
Вижниця відкрито першу персональну виставку художника в 
залі Центру історії, культури та побуту Вижницького району.  

Після виходу на заслужений відпочинок митець активно 
працює, створюючи неповторні роботи. Досягши певного рівня 
художньої майстерності, опанував багато мистецьких технік. 
Але наприкінці 1998 р. Е.Жуковський захворів. 

1999-2000 р.р. – останній творчий «вибух» митця. Важко 
хворий художник створює п’ятнадцять полотен в техніці 
олійного живопису. Саме в них він відкриває народу душу, 
залишає у вічності безмежну любов до буковинської землі, яка 
давала йому натхнення впродовж усього нелегкого життя. 

Е. Ф. Жуковський помер 8 травня 2000 р. 
Результати дослідження. Е. Жуковський – непересічна, 

яскрава творча особистість, яка жила і творила задля розбудови 
й процвітання рідного навчального закладу, району та області. 

 
Список літератури: 

1. Інф. для написання тези надана дружиною митця – Жуковською В. І.



  43
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Переваги використання неметалевої арматури 
в будівництві 

 
У сучасній світовій практиці 

поряд з традиційною металевою 
арматурою все ширше 
застосування знаходить 
композитна неметалева арматура, 
яка застосовується в 
конструкціях, що експлуатуються 
в умовах агресивного 
середовища. Композитна 
неметалева арматура являє собою 
жмуток тонких волокон 

діаметром 14…16 мкм, змащених в’яжучою термореактивною 
смолою (пластиком). Фізико-механічні характеристики 
неметалевої композитної арматури залежать від виду волокон 
основи, виду в’яжучого та процентного співвідношення волокно 
- в’яжуче. Оптимальне співвідношення: 75% волокна і 25% 
в’яжучого. Для застосування найбільш поширеними є волокна 
араміду, базальту, вуглецю і скла(рис.1) На даний момент 
проведено комплекс спеціальних випробувань механічних 
властивостей композитної арматури на розтяг, стиск і зріз, 
випробування на зчеплення арматури з бетоном та 
випробування на міцність, тріщиностійкість і деформативність 
конструкцій. Отримані дані були застосовані при написані 
першої редакції ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 з проектування та 
виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою 
композитною арматурою на основі базальтового і склоровінгу [2 
,с.254] 

Переваги: 
- Міцніше. Склопластикова арматура має міцність на розрив 
більше ніж у 2 рази перевищує цей показник у сталевої 

Рис.1 Базальтові стрижні 
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арматури марки А400С при однаковому діаметрі; 
- Легше на 80%. Щільність композитної арматури становить 1,9 
тн/м3. Це означає, що вона всього в 1,9 разів важче води і в 5 
разів легша від сталі. 
- Економічніше. Використання композитної арматури дозволяє 
зменшити вартість будівельних робіт. Значна економія на 
доставці до об'єкта. 
- Не схильна до корозії та гниття. Неметалева арматура 
абсолютно не схильна до корозії та не викликає руйнування 
бетону. 
- Не втрачає властивостей при наднизьких температурах, низька 
теплопровідність. 
- Діелектрик. Радіопрозорі. Магнітоенертна. Композитна 
арматура не проводить електричний струм і не накопичує 
статичної енергії. Проникна для радіохвиль. 
- Довговічна.  [1ст.221] 

Усі ці характеристики дозволяють застосовувати композитну 
арматуру і в житловому, зокрема індивідуальному, будівництві. 
Її можна перевозити навіть на легковому автомобілі, оскільки 
вона дуже компактно складається. Матеріал використовують як 
для зведення стін, так і для влаштування фундаментів. У 
висотному будівництві в основному застосовується арматура з 
базальтового волокна.  

Висновки. Завдяки високим механічним властивостям, 
корозійній стійкості, дімагнетичності, діелектричності і малій 
теплопровідності композитна арматура є перспективним 
матеріалом для армування бетонних елементів і конструкцій. 
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Науковий керівник – проф. Барашиков А. Я. 

 
Застосування високоміцного бетону в залізобетонних 

конструкціях 
Застосування високоміцних бетонів в поєднанні з 

високоміцної арматурою в сучасному будівництві займає 
важливу роль. Раціонально комбінуючи ці матеріали, можна 
більш повно використовувати їх властивості, особливо в 
попередньо напружених залізобетонних конструкціях. У даний 
час збірні конструкції з попередньо напруженого залізобетону 
виготовляють переважно з важких бетонів марок 400 - 500. 
Використання бетонів вищих марок дозволяє знизити власну 
вагу конструкцій, зменшити площу їх перетину, створити більш 
раціональні конструктивні форми елементів. Високоміцний 
бетон, який володіє підвищеною швидкістю твердіння, набирає 
міцність в порівняно короткі терміни. До матеріалів, 
використовуваних для приготування високоміцного бетону, 
висуваються підвищені вимоги, що забезпечують отримання 
бетону потрібної міцності при максимально можливої економії 
цементу. Як в'яжучий застосовують пластифікований, 
гідрофобний або звичайний портландцементи, які повинні мати 
найбільшу можливу активність і найменшу нормальну густоту. 
Рекомендуються цементи, в яких нормальна густота цементного 
тіста не більше 25 - 26%(співвідношення води до цементної 
суміші) [1]. 

Високоміцні бетони найбільш доцільно готувати на 
високоактивних портландцементах. Важкий бетон має високу 
міцність на стиск, знос і морозостійкість. Застосування 
високоміцних бетонів надає такі переваги: 
 Зменшення будівельної товщини або збільшення несучої 

здатності конструкцій, які працюють на вигин; 
 Створення більш витончених контурів при збільшенні 

довжини прольотів конструкцій, які працюють на вигин 
(великопрогонні мости); 

 Однакові розміри опалубки в умовах заводського 
виробництва колон, розрахованих на різну навантаження, 
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або для виробництва колон для всіх поверхів при 
монолітному будівництві (високоміцний бетон на нижніх 
поверхах); 

 Скорочення витрати бетону й арматури та, відповідно, 
транспортуючої і монтажної маси, вища початкова міцність, 
більш рання розпалубка і попереднє обтиснення, що 
забезпечує можливість більш ранньої експлуатації 
елемента; 

 Вища щільність, водо- і газонепроникність за рахунок 
низького вмісту капілярних пор; 

 Вища зносостійкість; 
 Підвищений корозійний захист арматури за рахунок 

надзвичайно повільного поширення карбонізації; 
 Підвищена стійкість до хімічно активних речовин [2]. 
До цих пір основними галузями застосування високоміцних 

бетонів були: 
 висотне будівництво, зведення мостів; 
 непроникні для рідин резервуари  поверхні в установках 

для зберігання, дозування і транспортування екологічно 
небезпечних рідин; 

  промислові підлогові покриття; 
 бетон для вогнетривких сейфів [3]. 

Висновок. При виконанні даної роботи перспективи 
застосування високоміцного бетону особлива увага приділяється 
порівняльній характеристиці високоміцного бетону зі звичайним . 
На даний момент високоміцний бетон починають усе більше 
застосовувати у цивільному та промисловому будівництві 

 

Список літератури: 
1. Высокопрочный бетон [електронний ресурс] http://stroykaa.ru/ всё-

про-бетон/ 
2.  [DIN 1045- Norm, 2001-07.Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und 

Spannbeton-Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und 
Konformitt; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1. Beuth Verlag, 
Berlin.] [електронний ресурс] http://www.vira.ru/enc/materials/beton/ 
proch_ beton.html. 

3. Mechtcherine V.: Internal curing by Super Absorbent Polymers — 
Effects on material properties of self- pp. V.Mechtcherine, L.Dudziak, 
J.Schulze, H.Stahr: 87–96, 2006 
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Любомир Папушак 
Науковий керівник – асп. Собко Ю. Т. 

 
Монтаж структурного покриття 

з одночасним установленням несучих опор 
 
Просторові конструкції покриття - тонкостінні конструкції, 

просторова форма яких працює переважно на стиск, що 
забезпечує жорсткість і стійкість покриття. 

Характерні особливості структурних плит: 
 Ортогональні сітки поясів зміщені на половину осередка 
 Ортогональні сітки поясів зрушені на половину осередка з 

розрідженою нижньою поясною сіткою і частково 
розрідженого розкосу решітками[1]. 
Представники: 

БРГТУ – ця металева конструкція має архітектурну виразність і 
привабливість, дозволяє перекривати споруди прольотом 
більше 150 м з різними обрисами в плані. 

МАРХИ – це регулярні структури, в основі яких правильні 
багатогранники, що володіють найважливішою 
властивістю – щільним заповненням простору і єдиною 
довжиною модульного стрижня в межах проектованої 
конструкції [2]. 

КИСЛОВОДСК – до складу комплекту конструкцій секцій або 
будівлі модуля цього типу входять: колони, елементи 
структурної плити (блоку) покриття, профільований 
настил або монопанелі для покриття, стінові панелі, 
ворота, вікна. 

ЦНІЇСЬК – просторове ґратчасте покриття, являє собою 
складчасту структуру у вигляді блоків, яка компонується 
з площинних та лінійних елементів прокатного профілю 
(куточки, двутаври) заводського виготовлення. 

Методи монтажу[3-4 , ст. 11-79]: 
а) Переміщення по вертикальних напрямних. Особливістю цього 
методу є те, що навантаження на фундамент від конструкцій 
передається через напрямні, до яких вони кріпляться на різних 
етапах підіймання: 
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- Виштовхування конструкцій штовханами з переміщенням 
монтажних засобів, 
- Підтягування конструкції без переміщення монтажних засобів. 

б) Підрощування конструкцій. Метод пов’язаний з виконанням 
циклічних операцій із попереднього підіймання раніше змонтованих 
конструкцій або їх частин  і тимчасового утримання  на період 
приєднання до них  елементів: 
- Виштовхування конструкцій штовханами підйомників, 

в) Переміщення по горизонтальних (похилих) напрямних чи без них 
характеризує переміщення як окремих, так і повністю зібраних 
конструкцій: 
- Поетапне підтягування попередньо зібраних елементів чи частин 
конструкцій (споруд) на рівні опорних поверхонь, 
- Підтягування повністю зібраної конструкції, споруди 
Виштовхування повністю зібраної конструкції, споруди. 
3. Висновок 
Аналіз монтажу структурного покриття з одночасним 

встановленням несучих опор він показав,що таке покриття з 
кожним роком знаходить все більше використання у 
будівництві. Аналіз досвіду застосування просторових 
конструкцій дозволяє відмітити, що використання конструкцій 
цього типу дає можливість зменшити матеріалоємність, вартість 
та підвищити продуктивності праці. 
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Артем Писанюк 
Науковий керівник – проф. Барашиков А.Я.  

Актуальність застосування фібробетону в будівництві 
У сучасному будівництві використання фібробетону дуже 

актуальне. Фібробетон — це композит, в якому бетонна 
матриця армована волокнами з метою підвищення міцності при 
згині, тріщиностійкості, ударної в'язкості, зносо-, термо- та 
корозійної стійкості[3]. У даному матеріалі рівномірно 
розподілена фібра і використовується як армуючий матеріал. 

Фібробетон завдяки свому гранулометричному складу 
вигідно відрізняється від традиційного бетону, маючи в кілька 
разів вищі показники: міцність на розтяг, ударну міцність, 
тріщиностійкість, морозостійкість, водонепроникність, 
жароміцність і пожежостійкість. За показником роботи 
руйнування фібробетон може в 15 ... 20 разів перевершувати 
звичайний бетон[2]. 

Під назвою «фібра» маються на увазі відрізки тонкого 
сталевого дроту та інші матеріали.  

Волокна бувають з таких матеріалів: метал, скло, полімери. 
Фібра додається в бетон на стадії виготовлення бетонної суміші 
і виконує функцію армуючого компонента. Особливою 
перевагою фібробетону є його зменшена вага в порівнянні з 
традиційним залізобетоном - це полегшує монтаж конструкцій з 
фібробетону[1]. 

 
 а)      б)     в)           г)         д) 
РИс. 1. Види фібри. а)металева; б)базальтова; в)целюлозна; 
г)поліпропіленова; д)скловолокниста. 

Технологія фібробетону передбачає випуск матеріалів 
різного класу - С20, С25. Міцнісні характеристики, що 
визначають клас фібробетону, залежать від процентного вмісту 
в ньому цементу і фібри, а так само від виду застосовуваної 
фібри. Найбільшу міцність матеріалу надає фібра зі скловолокна 
і дрібнофракційного металу. Більш поширене застосування 
різного роду синтетичних волокон, що зменшує собівартість 
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технології виробництва і дозволяє отримувати фібробетон 
середнього класу міцності. 

Склад фібри, залежно від її типу і вимог, що висуваються до 
матеріалу, становить від 0,3...25 кілограм на м3. Причому в 
основному витрата складає від 0,3...1,5 кг. Це свідчить про 
важливість застосування якісної сировини. 

Значного розвитку і використання фібробетон набув у 
Японії. У 1980 р. Японська асоціація з тунелебудування 
розробила посібник із проектування й виготовлення бетону, 
армованого сталевими волокнами, призначеного для обробки 
тунелів[2]. 

В останні роки на будівництві все більше застосування 
знаходять фібробетони з армуванням із синтетичних волокон, 
зокрема - високоміцними, корозійностійкими в різних 
середовищах. Волокна також знаходять застосування в бетоні 
для промислових складів, гідротехнічних споруд, зовнішніх 
майданчиків, у бетонних плитах перекриттів, об’єктах 
нафтохімічної промисловості, мостах, монолітних конструкціях, 
бетонних плитах фундаментів, залізобетонних палях, у 
будівельних розчинах і штукатурці, матеріалах для ремонту 
бетону, а також у місцях підвищеної сейсмічної активності. 

Отже, фібробетон використовують у найрізноманітніших 
спорудах і конструкціях. Особливо застосовують фібробетон 
при виготовленні архітектурних деталей. Даний бетон має вищі 
міцнісні характеристики у порівнянні зі звичайним бетоном, але 
має недоліки: більший час тужавіння, дороговизна фібри. 
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Тарас Скринчук 
Науковий керівник – проф. Барашиков А. Я. 

Використання високоміцного бетону в сучасному 
будівництві 

Завдяки своїм властивостям - відмінному 
співвідношенню міцності до об'ємної щільності, високій 
однорідності та довговічності - високоміцний бетон все частіше 
використовується для виконання різних практичних завдань 
будівництва. В останні роки високоміцний бетон був внесений у 
нормативні будівельні документи Німеччини і Європи з 
присвоєнням класу міцності до C100, що дозволить широко 
застосовувати його. З погляду  технологічності процес виготовлення 
високоміцних бетонів майже не відрізняється від виготовлення 
звичайних бетонів більш уживаних. Але при цьому виготовлення 
високоміцного бетону передбачає ряд технологічних процесів, 
нехтування якими можна не досягти потрібного результату. Тому 
склад і технологічність потребує наукового вивчення. 

Ще більше це стосується виробництва і застосування 
надміцного бетону – висококорозійностійкого щільного матеріалу, 
міцність на стиск якого досягає 150 МПа. Високоміцні бетони 
значно швидше набирають міцність, ніж традиційні. Причиною 
цьому служить низьке водо-цементне відношення, а також 
більш активне виділення тепла внаслідок швидкої гідратації та 
високого вмісту цементу. Наростання міцності на розтяг і 
модуля пружності за часом відбувається ще швидше, ніж 
зростання міцності на стиск. Тож підвищення класу міцності 
бетону на стиск зменшує приріст міцності бетону на розтяг[1]. 

Завдяки малому обсягу капілярних пор швидкість 
проникнення рідких і газоподібних речовин у високоміцний 
бетон значно нижча від аналогічних показників бетонів 
звичайної міцності. Отже, від подібних бетонів можна очікувати 
як значно нижчих темпів проникнення агресивних середовищ 
(що є перевагою з погляду корозійної захисту арматури), так і 
більш високої стійкості до хімічного впливу, серед іншого, 
антиожеледних реагентів (технічної солі), а також при 
зношуванні. При оцінці довговічності високоміцних бетонів 
прогнозування утворення тріщин, які виникають на поверхні 
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бетону або в матриці внаслідок, наприклад, аутогенної усадки, 
досі видається проблематичним. 

Судити про подібні тріщини можна, наприклад, за 
вимірюваннями проникності граничних зон бетону. При 
визначенні глибини карбонізації високоміцних бетонів 
максимальний рівень карбонізації також зафіксований у зонах 
тріщиноутворення. 

При пожежі високоміцні бетони, на відміну від бетонів 
звичайної міцності, значно втрачають у міцності. Якщо 
конструкції з високоміцного бетону посилені сталевими 
арматурами, період вогнестійкості визначається, в основному, 
початком відколювання бетонного шару поверх арматури. Зі 
збільшенням щільності цементної матриці ускладнюється 
процес виходу водяної пари, що виникає в результаті 
нагрівання. Через високий внутрішній тиск збільшується 
небезпека вибухоподібного сколювання бетонного шару. Дану 
проблему можна розв'язати шляхом додавання поліпропіленової 
фібри, яка при температурах близько 150…1700C починає 
плавитися, утворюючи канали, завдяки яким тиск пари 
знижується. Високоміцні бетони відрізняються більшою 
крихкістю порівняно з традиційними бетонами, що зумовлено їх 
більш гомогенною структурою на відміну від бетонів звичайної 
міцності. Тріщини швидко поширюються по всій структурі, що 
призводить до утворення площинних зламів і до розтріскування 
зерен заповнювача[2]. 
 Висновок. При виконанні магістерської роботи 
заплановано детально розглянути застосування високоміцного 
бетону в сучасному будівництві, порівняти ефективність 
високоміцного бетону в конструкціях із залізобетонних 
звичайних бетонів конструкціях, провести техніко-економічне 
обґрунтування за міцністю, вартістю, зручністю, доцільністю. 
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Евгеній Совінський 

Науковий керівник – доц. Коротун І. В. 
Вінниця. Архітектурний та історичний аналіз 

історичних кварталів Єрусалимки 
Перш ніж що-небудь будувати, - слухайте місто,  

перш ніж що-небудь зносити, - слухайте серце. Норман Фостер  
Вінниця - місто на березі річки Південний Буг, адміністра-
тивний центр Вінницької області. Площа 69 км². Протяжність 
Пн-Пд 10,6 км Зх-сх 13,2 км.  Населення міста на 2014 рік 
становить 372,1 тис. Значну частину населення здавна складали 
іудеї (кін. XIX-поч. XX ст. 37,8%). Згідно з отриманим містом у 
1640 році Магдебурзьким правом, різним національностям 
належало проживати у місті відокремлено. Єврейське компактне 
поселення виникло на території Нового міста не пізніше ХVІІ 
століття. Відокремлені від міської спільноти культурними й 
економічними факторами ще з часів Петра І, євреї замкнулися 
усередині кагалу, утворивши власний міський осередок під 
назвою Єрусалимка, який мав власний устрій  внутрішнього 
сімейно-общинного життя. Традидійними для житлової 
забудови кварталу буди кам`яні пивниці, над якими з саману на 
дерев`яному каркасі зводилися верхні 1-2 поверхи будинків. У 
1751 році формується верхня Єрусалимка. На кінець XVIII ст. 
шляхом розширення Ринкової площі терторія кагалу 
збільшується утричі. У період з кінця XVIII до кінця XIX ст. 
життя Єрусалимки розвивалося навколо Ринкової площі. 
Найстаріша частина (штетл) стає територією єврейської бідноти. 
Купецькі сім`ї Лівшиц, Райхер, Львовичі, Мендель, Гельблу, 
Неер, Зискинд будують особняки та прибуткові будинки по всій 
території міста. У різні часи Єрусалимка досягала розмірів до 15 
га.  Але у кінці ХІХ століття місто, розпорядженням від 1901 
року, винесло ринок до урочища Калічанський яр. З цього 
моменту почався занепад Єрусалимки. У 1930р східну частину 
кварталу було знесено для будівництва ТЕЦ. Тоді ж у 
довоєнний період реконструйовано ринкову площу. Частину 
верхніх кварталів знесли у 1953р. при проведенні нової осі 
центрального мосту і будинки лягли в основу підсипки під’їзних 
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шляхів. За генеральним планом міста від 1973 року на цих 
територіях було передбачено утворення житлової  
 

 
   Рис.1. Схема ГП, XIV-

XVII ст. 

 
Рис. 2. Сучасний стан  
забудови. 

 
та громадської 5-14 - поверхової забудови. Довготривале 
проживання євреїв на локалізованій території міста вплинуло на 
формування планувальної структури і силует центрального 
ареалу Вінниці. Частина планувальної струк-тури кварталу 
лягла в основу новітнього каркасу міста.        У подальшій 
містобудівній діяльності, яка торкатиметься  територій 
центрального ареалу, необхідно врахувати особливості 
розкриття панорам і перспектив для створення композиційно 
цілісного середовища. Це дозволить створити просторово 
виразну композицію забудови. Якщо містобудівна діяльність 
буде мати на меті дотримання вимог збереження традиційного 
характеру середовища, відновлення та збагачення силуету міста, 
необхідність дослідження та регенерації території Єрусалимки, 
у комплексі з іншими проблемними територіями центрального 
ареалу, очевидна 
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Марія Томинець  
Науковий керівник – доц., к. а. Коротун І. В. 

Ганзейське місто Любек - об'єкт всесвітньої культурної 
спадщини ЮНЕСКО 

Любек – місто, розташоване на півночі Німеччини 
(південний схід федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн), порт на 
Балтійському морі поблизу гирла річки Траве (населення міста 
на сьогодні складає майже 220 тисяч). Заснований у XII столітті 
на лісистому заболоченому півострові в межиріччі Траве і 
Вакенітца. З 1361 року Любек став центром  Ганзейського 
союзу, до складу якого в різні часи входило до 300 міст. Любек 
увійшов до історії завдяки універсальному на той період зводу 
законів, який отримав міжнародну назву «Любекське право». 
Завдяки 3 лауреатом Нобелівської премії, які мешкали у місті, 
особливому кондитерському виробу, під назвою «марципан», 
але у першу чергу - унікальній історичній забудові, яка разом із 
природним ладшафтом створює неповторний образ середньовічного 
європейського ганзейського міста. У 1987 весь історичний центр 
міста був внесений до Списку всесвітньої культурної спадщини 
ЮНЕСКО, об`єкт під номером  272. Критерій внесення 
історичного центру Любека (IV)- видатний зразок  типів 
будинків, найбільш достовірні ділянки ганзейского міста 
Любека, зразок  влади й історичної ролі Ганзейського союзу. 

Визначні архітектурні об`єкти міста. 
Гольштинські ворота - збережена центральна частина комплексу 
західних міських воріт, через які в місто-фортецю входили 
сухопутні дороги з північного заходу і півночі півострова 
Ютландія, тобто з провінції Гольштейн. Завдяки своїй архітектур-
ній своєрідності ворота є загальновідомим символом міста. 
Споруда належить до вцілілих залишків міських укріплень, 
зведених ще в XV ст. і зруйнованих у середині XIX ст.  
Церква Св. Марії побудована на початку XIV століття (1250-
1350 рр.). Виконана в традиційному для цієї місцевості стилі 
цегляної готики. Колись була одним із релігійних центрів 
францисканців.  
Церква Св. Якова, або як раніше її називали в народі, «церква 
моряків», знаменита своїм вівтарем Брьомзе XV ст., настінними 
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розписами XIV ст. і двома чудовими органами XVI століття.   
Любекський собор - кафедральний собор Любекського 
єпископства і найбільша будівля релігійного призначення на 
Балтійському морі, з якою пов'язана одна із легенд з життя 
Генріха Лева. Собор побудований у 1230 році і постраждав під 
час бомбардувань міста в 1942 році.  
Ратуша. Будівництво ратуші в Любеку почалося в XIII ст. Після 
побудови вона яскраво виділялася своїми аркадами і шпилями 
на тлі цегляних будинків міста. У даний час ратуша Любека є 
найстарішою діючою ратушею Німеччини.  
Лікарня Святого Духа побудована в 1280 році на пожертвування 
любекських купців і розрахована на розміщення 170 літніх і 
бідних людей. Лікарняний комплекс утворюється з самої лікарні 
та прилеглої до неї церкви. Лікарня Святого Духа - одна з 
найбільше збережених до наших днів середньовічних будівель 
подібного роду в Центральній Європі.  В одній з частин 
комплексу тепер діє невеликий притулок. У західній частині 
лікарні знаходиться лікарняна церква, побудована в 1286, 
прикрашена фресками XIV століття «Христос і Мадонна на 
троні», «Всемогутній Господь» і пізньоготичними різьбленими 
вівтарними фігурами. 

Як об`єкт історичної культурної спадщини внесений до 
Списку ЮНЕСКО, історичний центр міста наділений  
особливим статусом   і має жорсткі умови регламентації 
архітектурної діяльності. 

 

а  б  в  г  
          Рис 1. а)Гольштинські ворота; б)Ратуша; в) Церква Св.Марії; г) Любекський собор. 
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Радислав Хлопецький 
Науковий керівник – проф. Черненко В. К. 

 
Удосконалення технології зведення металевого каркасу 

при багатоповерховому будівництві 
 

Враховуючи зростання вартості земельних ділянок у 
великих містах і зростаючу кількість населенням районів 
міст і мегаполісів виникає потреба у підвищенні 
поверховості будівель з метою забезпечення будівель 
офісного, житлового та побутового призначення. 

Проблеми зведення багатоповерхових будівель і споруд за 
каркасною конструкційною схемою вимагають розв’язання 
багатьох технічних, організаційно-технологічних та 
економічних задач для підвищення ефективності будівництва. 
Одна з найважливіших проблем – розрахунок раціональних 
параметрів технологічного процесу монтажу будівельних 
конструкцій – одного з основних чинників зведення 
багатоповерхових каркасних будівель [1]. 

Для досягнення високих показників будівельникам у 
непростих сучасних соціально-економічних умовах, що 
склалися в Україні, в короткі терміни необхідно створити нові 
прогресивні форми, що поєднують науку і виробництво, 
управління науково-технічним прогресом в галузі технології 
монтажу будівельних конструкцій багатоповерхових 
металокаркасних будівель. 

Нині досягненню світового рівня технологій у 
багатоповерховому металокаркасному будівництві перешкоджає 
сучасний стан справ у всьому комплексі технологічних, 
організаційних та інших складових їх зведення взагалі і процесів 
монтажу будівельних конструкцій, зокрема. 

Для удосконалення функціонування цього комплексу 
існуючих наукових розробок недостатньо. Це стосується, 
насамперед, сучасних організаційних форм, пов’язаних із 
ринковими відносинами всіх компонентів будівельного 
комплексу, світового досвіду (аналіз передових технологій і 
технічних засобів відсутній). Концептуальним базисом 
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індустріально-технологічної системи є уявлення про складну 
систему як сукупність об’єктів і відношень та відповідний 
математичний апарат, внаслідок чого спостерігається не тільки 
ускладнення формалізації цілісності й адаптивності системи, але 
й визначення рівнів організації та автономності всіх 
компонентів системи [2]. 

Отже, вдосконалення технологічного процесу монтажу 
будівельних конструкцій багатоповерхових металокаркасних 
будівель необхідно розглядати як системну трансформацію, що 
здійснюється на основі фундаментальних наукових досліджень 
в умовах якісних змін економічної ситуації. Фактично це 
означає, що необхідно створити технологічні основи процесу 
монтажу будівельних конструкцій багатоповерхових 
металокаркасних будівель. Розв'язок цієї проблеми актуальний 
як у науковому, так і в прикладному аспектах. 
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Олександр Штефуник 
Науковий керівник – проф. Черненко В. К. 

Аналіз методів монтажу структурного покриття 
У процесі будівництва при спорудженні високих 

великопролітних будівель і споруд ми зустрічаємось із низкою 
труднощів, де основними проблемами є важкість виконання 
робіт на висоті, вимоги високої точності встановлення 
конструкцій, а також велика трудомісткість. 

Мета роботи – вивчення, дослідження та порівняння видів 
монтажу структурних покриттів. 

Структурні покриття за методами монтажу поділяються на: 
монтаж покриття краном – підйом блоку здійснюється за 

допомогою балкових траверс-розпірок. Захоплюють блок 
двогілковими стропами через башмаки, закріплені болтами за 
верхні пояси конструкції; 

монтаж покриття двома кранами і більше – строповка 
укрупненого блоку покриття проводиться спеціальною 
траверсою за нижні з’єднувальні елементи в місцях, 
передбачених проектом[1]; 

примусові методи піднімання виштовхуванням покриття без 
переміщення монтажних засобів. Для монтажу даним методом 
використовують підйомники, обладнані гідравлічними 
домкратами, виштовхування, яке виконується з установлених на 
поршень домкратів штовхачів (штанг); 

примусові методи піднімання виштовхуванням покриття з 
переміщенням монтажних засобів, що спираються на нарізні чи 
гладкі напрямні. Монтаж виконується підйомниками різних 
типів. Гвинтові підйомники рухаються по різьбових 
спрямовуючих, а фрикційні-по гладких [2, с.21];  

примусові методи піднімання виштовхуванням покриття з 
переміщенням монтажних засобів, що спираються на опорну 
раму – монтується в послідовному покроковому переміщенні 
покриття і рам за допомогою підйомників, на які 
встановлюються гідравлічні домкрати; 

примусові методи підтягуванням покриття по вертикальних 
напрямних жорсткими тягами  в основному виконуються без 
переміщення домкратних механізмів, передбачає встановлення 
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гідродомкратів у верхній частині напрямних (оголовки колон); 
примусові методи підніманням  підтягуванням покриття по 

вертикальних напрямним гнучкими тягами, при якому 
встановлюються тяги на оголовках колон або поза ними за 
допомогою підйомників обладнаними лебідками або талями [2, 
с.30]; 

методи поелементного (посекційного) укрупнення та 
насування частин покриття на рівні проектних позначками, для 
чого  на початку потрібно зібрати частину (блок) у робочій зоні, 
після цього виконується насування без подальшого піднімання, 
розвороту і опускання покриття або опорних поверхонь; 

методи складання і переміщення блоків покриття по 
напрямних, розташованих у різних рівнях з проектними 
позначками, для чого потрібно влаштувати попереднє складання 
блоків покриття після, чого виконувати роботи з наступним 
підйомом або опусканням на ці позначки[2]; 

методи піднімання підрощуванням великорозмірних 
покриттів шляхом виштовхуванням домкратними системами – 
розташованими під кожною колоною; суть методу в тому, що 
під кожною колоною потрібно встановити декілька домкратів; 

методи піднімання підрощуванням великорозмірних 
покриттів виштовхуванням домкратними системами (з одним чи 
кількома домкратами), розташованими на оголовках колон. 
Даний метод полягає в тому, що при циклічному нарощувані 
покриттів піднімання має відбуватись одночасно з 
нарощуванням колон, на які спирається покриття. 

Висновок. При аналізі значного обсягу матеріалу для 
вивчення обрано основні методи монтажу, які здійснюються 
примусовим переміщенням структурних конструкцій: методи 
нарощування конструкцій і методи примусового переміщення 
по вертикальних конструкціях. 
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