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Вікторія Амоші 
Науковий керівник – асист. Жаворонкова  М.І. 

 
Символічно-оберегове значення дівочого вінка 

Сьогодні питання національного відродження особливо 
актуальне, адже побудова сильної сучасної незалежної держави 
неможлива без міцного національно - історичного фундаменту, 
значною складовою якого є історично сформовані національні 
символи. Віночок, сплетений з квіточок і трав, оздоблений 
яскравими стрічками, - один з найдавніших українських 
символів. Образ української дівчини неможливий без гарно 
увінчаної квітами голови. Тепер набули великої популярності 
віночки та обручі, прикрашені квітами. Та мало хто сьогодні 
знає, що це не тільки чудова прикраса, яка формує естетичний 
зовнішній вигляд юної українки, а перш за все - важливий 
елемент - символ українського життя. 

На українській землі вінок відомий здавна. На найдавніших 
зображеннях жінки–Богині вона у головному уборі з квітів, трав, 
зілля та гілля. Наші предки усвідомлювали, що "головою" вони 
розуміють навколишній світ і впливають на нього, тому за 
допомогою головних уборів і вінків прагнули захистити себе від 
зурочення та інших злих чар. Гуцулки носили вінкоподібне 
чільце - нанизані на дріт або ремінець мідні пластинки у формі  
пелюсток, а буковинки - коди - вінкоподібні прикраси, що 
кріпилися на тімені й пишно піднімалися вгору, волосся при 
цьому розпускалося. 

Усього у вінку могло бути до 12 різних квіток, кожна з яких 
мала свій символ. Мак вважається не тільки квіткою мрій, але й 
символом родючості, краси ,ромашка - символом кохання та 
вірності; соняшник - відданості; волошки у віночку – символ 
людяності; ружа, мальва - символи віри, надії, любові; м’ята - 
оберіг дитини та її здоров’я; материнка - символ материнської 
любові; лілея - чистота, цвіт вишні та яблуні - материнська 
відданість та любов; калина - краса та дівоча врода; польовий 
дзвіночок - вдячність. Але чи не найсильнішим оберегом 
вважають барвінок  - символ життя та безсмертя душі людської, 
Влітку віночок сплітали з різних трав і квітів, восени - із 



6 

золотавого та червоного листя, взимку - із штучних квітів. 
Категорично заборонялося вплітати "нечисте зілля" - папороть, 
вовчих ягоди, дурман …лопців під час плетіння поблизу не мало 
Подекуди побутував звичай вплітати пташине пір’я: пав’яче, 
куряче та з хвоста селезня.. Цей витвір мистецтва був книгою 
душі дівчини: мовою квітів вона виражала, стан душі, події, які 
відбувалися в житті. 
На Івано-Франківщині доповнювали уплітками - жмутами 
різнокольорової вовни, яку прив’язували до кіс і опускали на 
плечі. Гуцулки носили звиті вінки зі стеклярусу та стрічок, 
штучних квітів і павиного пір’я - карабулі. На Західній Україні у 
вінок - чільце - вплітали маленькі металеві пелюстки. Подекуди 
використовували березову кору, роблячи з неї діадему, 
прикрашаючи тканиною та коштовностями, а внизу підвішуючи 
бляшки чи намистинки.  

Отже, символічно-оберегове значення вінка є актуальною 
темою, тому, що в період відродження народних традицій, все 
ще простежується багато білих плям у вивченні традицій 
українського вінкоплетення, застосуванні цієї національної 
прикраси у різноманітних народних обрядах, трактуванні 
символічно-оберегового значення усього вінка та окремих його 
складових; невігластва у підборі квітів, стрічок та інших 
матеріалів для вінків, ігнорування вікових традицій у створенні 
вінків для різних вікових категорій та обрядів тощо. Справжнє 
розуміння української культури неможливе без знання народних 
традицій та обрядів, без знайомства з національними символами 
й оберегами. Одним із таких символів-оберегів є український 
вінок. 

Список літератури: 
1.Березовський І.П. Вивчення традиційно-побутової культури народу - 

важливе завдання етнографічної науки //Народна творчість та етно-

графія. ‒ 1986. ‒ №6. – С.12.  
2.Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні:Історико-

етнографічне дослідження. ‒ К.: Вища школа, 1988. ‒ 188 с.  

3.Борисенко В.К. Сватання: про обрядові дії // Наука і суспільство. ‒ 

1991. ‒ №3. ‒ С.24-26. 
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Анастасія Броска 
Науковий керівник – доц. Коротун І.В. 

 
Архітектурні особливості головного  

залізничного вокзалу Берліна 
 

Залізничний вокзал – це будівля або комплекс споруд, до 
якого входять привокзальна площа і перон, призначені для об-
слуговування пасажирів, управління рухом потягів, розміщення 
службового персоналу, здійснення вантажних, поштових, бага-
жних та інших операцій [1]. Залізничний вокзал Берліна (німе-
цькою мовою "Berlin Hauptbahnhof") – один з найбільших вокза-
лів Європи. За призначенням більше схожий на велику оранже-
рею – масивну закруглену скляну трубу висотою 16 м, шириною 
60 м, та близько 400 метрів у довжину [2]. Залізничний вокзал 
розташований в самому центрі міста, неподалік від будівель 
Рейхстагу та Федеральної Канцелярії. Споруджений за проектом 
відомого архітектора Майнхарда фон Геркана. Загальна площа 
180000 м2  налічує 14 колій, розміщених у різних рівнях. По 
обидві сторони вокзалу височіють дві 14-поверхові офісні буді-
влі, що з'єднуються між собою мостом висотою в 4 поверхи. 

Це вже не перший і не єдиний вокзал у центрі Берліна. 
Його попередниками були Лертський, зруйнований в роки Дру-
гої світової війни (знесений в 1959 році) та невеликі залізничні 
вокзали. Оскільки Берлін розміщується на двох великих річках – 
Шпрее та Гафель, вони розмістили у ґрунті  великий бетонний 
водонепроникний короб, із якого потім витіснили пісок і воду. 
Для укріплення конструкції в підлогу короба вмонтували 30-
метрові палі. За баченням архітектора, вокзал повинен був бути 
забезпеченим достатньою кількістю  природного освітлення. 
Тому дах споруди – один із найбільших скляних дахів у Європі. 
Він складається  із 11800 окремих квадратних стекол, що прик-
леюються спеціальним клеєм до сталевого каркасу. Кожний та-
кий блок скла має масу 100 кг.  

Ще однією проблемою було зведення та з'єднання двох 
частин моста над великим скляним дахом вокзалу. Аби не зупи-
няти рух потягів на півроку, було вирішено розбити міст на дві 
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частини та будувати їх окремо вгору, а не по горизонталі. Піз-
ніше ці сталеві частини опустили протягом доби за допомогою 
домкратів і тросів.  Інженери та будівельники вперше у світі ви-
користали таку технологію у будівництві при зведенні мостів. 
Остаточне завершення споруди разом із сусідніми офісними ве-
жами відбулося 2012 року, хоча експлуатація розпочалася після 
урочистого відкриття залізничного вокзалу 26 травня 2006 року. 

Сьогодні через споруду цілодобово проходять близько ти-
сячі пасажирських і вантажних потягів різного призначення, є 
підземне і надземне метро. Торговельні та розважальні примі-
щення тут займають три із п'яти поверхів, загальною площею 
15000 м2. Скляні фасади і дах забезпечують природне освітлен-
ня будь-якої точки вокзалу. За 20 років будівництва архітекто-
рам і будівельникам вдалося створити індивідуальний та непо-
вторний шедевр інженерії, конструктивних і архітектурно - пла-
нувальних рішень.  

 

Рис. 1. Головний фасад BerlinHauptbahnhof. Вид з річки Шпрее. 
 

Список літератури: 
1. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель та 

споруд. Навчальний посібник. - Львів: НУЛП, 2010. – С. 485-490. 
2.  Центральний вокзал Берліна [Електронний ресурс] 

http://www.dezona.ru/poezdka/vokzaly/berlin/ hauptbahnhof.htm . 
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Евеліна Вавілова 
Науковий керівник – доц. Коротун І.В. 

 
Архітектурні особливості аеропорту Кансай  

у місті Осака (Японія) 
 

Аеропо́рт – комплекс інженерних споруд, призначений 
для прийому, відправлення та технічного забезпечення повітря-
ного транспорту, а також обслуговування пасажирів і вантажу 
[1]. 

У 1994 році японці у черговий раз вразили світову гро-
мадськість, відкривши унікальний міжнародний  аеропорт Кан-
сай, розташований на штучному острові, спеціально насипаному 
для цієї мети. Територія під аеропортом має два шари глини , 
верхній шар – м'який, нижній – це тверда глина. У глині проро-
блено тисячу скважин, які заповнювалися піском. Зверху наси-
пали товстий шар будівельного сміття, який своєю вагою витис-
нив воду з піску та глини. По периметру влаштували стіни, а 
внутрішній простір заповнили ставосьмидесятимільйонним ку-
бометром уламків вершин трьох великих японських гір. 

Острів аеропорту розташований в 40 км на схід від Осаки 
та має дві злітно-посадкові смуги, довжиною 4000 м і 3500 м і 
два термінали – Термінал "Північ" і Термінал "Південь".  

Виникнення такої приголомшливої споруди досить бана-
льне: гостра потреба в аеропорті не могла бути реалізована на 
суші через дуже густу населеність японських міст, жителі яких 
заперечували проти гучного шуму злітних літаків, що призем-
ляються. Після невдалих спроб розмістити аеропорт біля вели-
ких мегаполісів, забудовники знайшли ідеальне рішення, побу-
дувавши його далеко від берега і густонаселених пунктів. 

Для реалізації цієї грандіозної ідеї в Осацькій затоці був 
спеціально насипаний штучний острів, спроектований з ураху-
ванням стійкості до можливих тайфунів, цунамі і землетрусів. 
Почате в 1987 році будівництво острова було повністю завер-
шене в 1989 році, а трохи пізніше, в 1990 році, до цієї штучної 
ділянки землі був прибудований міст, що сполучає його з бере-
гом. 
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Термінал аеропорту, побудований у формі крила літака, 
почали зводити в 1991 році, і його вдале проектування вже не 
раз виправдало себе. Будова легко перенесла і семибальний зем-
летрус 1995 року, і тайфун, що промайнув у цьому районі в 1998 
році. 

Не обійшлося і без неприємних розчарувань – темпи пос-
тупового занурення острова у воду внаслідок просідання ґрунту 
набагато перевищили прогнози розробників, що поставило під 
загрозу існування аеропорту. Проте інженери знайшли вихід: 
під аеропортом встановлено 906 колон, у кожної колони власна 
система підйому. Колону тримає чотири домкрати, оскільки 
один домкрат піднімає вагу 300 тонн, а сама колона важить 700 
тонн . Піднімають колони кожні два місяці, а під них підклада-
ють металеві пластини. Завдяки такій системі інженерам вдаєть-
ся регулювати висоту аеропорту і уникнути нерівномірного осі-
дання. Що стосується споруд, які розташовані на острові аеро-
порту, то там аналогічна технологія, яка дозволяє рухатись. Сті-
ни можуть змінювати свою висоту, а сходи мають легку транс-
формуючу конструкцію і кріплення до верхньої частини спору-
ди (підлоги), за рахунок якої сходинки докладаються  вручну, 
чим регулюється проміжок, який виникає у разі підйому колон 
[3]. На щастя, за останні декілька років швидкість просідання 
острова значно зменшилася. 

Аеропорт Кансай став одним з найдорожчих проектів 
Японії – його загальна вартість складає близько 15 мільярдів до-
ларів. Але такі космічні витрати на будівництво і боротьбу з 
осіданням ґрунту не зупиняють розробників – незабаром вони 
планують почати будівництво третьої злітно-посадочної смуги і 
ще однієї будівлі терміналу [3]. 

 
Список літератури: 

1. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель та 
споруд.- Львів: НУЛП, 2010. – С. 500-608. 

2. Ашфорд Н., Файт П. Проектування аеропортів.- М., 1988. – 15 с. 
3. Конструктивні рішення.[Електронний ресурс]: Інженерні прорахун-

ки. За інженером Джастіном Каннінгемом.  
http://www.discoverychannel.ua/shows/incredible-engineering-
blundersfixed/ 
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Андрій Гандабура 
Науковий керівник – асист. Куцик О.В. 

 
Високоміцний бетон і його особливості 

 
Високоміцний бетон – багатокомпонентний 

конструктивний матеріал який складається, як мінімум, з трьох 
фракцій щебню, піску (оптимальний варіант кварцовий), 
суперпластифікатора, цементу та  води.  

На даний момент виробництва можна налагодити для 
випуску високоміцні бетони з міцністю 50...100 МПа і 
надміцних бетонів з міцністю понад 100 МПа. Але реально 
можна обмежитися на практиці більш широко застосований 
високоміцний бетон з міцністю 50...100 МПа.  

Цього можна досягти при виконанні ряду умов, які 
впливають з фізичних основ структуроутворення бетону: 1) 
використанням високоміцних цементів і заповнювачів; 2) 
гранично низьким водоцементним відношенням; 3) високим 
гранично допустимою витратою цементу; 4) використанням 
суперпластифікаторів і комплексних добавок, сприяючих 
здобуттю щільної структури бетону; 5) особливо ретельним 
перемішуванням і ущільненням бетонної суміші, 6) створенням 
найбільш сприятливих умов затвердіння бетону [1]. 

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

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

 армування суміші. Застосовуються волокна, на-
приклад полімерної фібри. 

 особливі пластифікатори. 
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Вони виштовхують воду, збільшуючи міцність. 
Досягається співвідношення води до цементу значно нижче, ніж 
0,4. Як відомо, для «звичайних» бетонів це співвідношення в 
межах 0,7…0,3. 

Особливості високоміцного бетону: 
- однорідна структура; 
- висока міцність; 
- низьке водоцементне відношення; 
- висока рухливість, що поліпшує укладання бетону; 
- більш водо- та газонепроникний; 
Висновок: Проаналізувавши властивості високоміцного 

бетону, можна чітко сказати, він упродовж декількох років 
займе вагоме місце в виробництві бетонів. Оскільки від володіє 
переважаючим рядом особливостей, які полегшують і 
пришвидшують будівництво, різноманітних будівель і споруд. 

 
Список літератури: 

1. [Електорний ресурс] http://stroiteli-spravochnik-176-
tehnologia-betona.bud.eh.org.ua/84.htm   

2. [Електорний ресурс] http://stroy-block.com.ua/material/38-
chto-takoe-vysokoprochnyy-beton.html 
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Віра Гончар  
Науковий керівник– асист. Жаворонкова  М.І. 

 
Традиції та сучасність гуцульської вишивки 

 
Вишивка – один з масових і найбільш улюблених видів 

народного мистецтва. Вона є складовою частиною народного 
костюма, активно використовується в сучасному одязі, надаючи 
йому своєрідності і неповторності. Вишиті вироби органічно 
увійшли до побуту людей, прикрасили сучасний інтер'єр. [1] 

Узори на вишивках Гуцульських майстринь Гуцульщина 
здавна відома своїми майстрами, серед яких були цілі династії 
різб’ярів, гончарів, ткаль, вишивальниць, ліжникарок, котрі з 
покоління в покоління передавали свою майстерність 
наступному поколінню. Велична краса карпатських гір і 
природи з яскравими глибокими барвами сприяла виробленню 
своєрідної образотворчої мови у вишивці. Тому найбільш 
поширений у гуцульській вишивці монументальний 
геометричний орнамент з контрастним зіставленням кольорів. 
Народні майстрині Гуцульщини створювали неповторні, 
оригінальні вишивки. При створенні цих вишивок вони 
оперують простими геометричними елементами, їх 
різноманітним колірним заповненням.  Адже в цій місцевості 
навіть кожен район і окреме село мають своє художнє обличчя й 
улюблену гаму кольорів. Майстрині суцільно вкривають 
вишивкою рукави жіночих сорочок або розміщують її у вигляді 
навскісних чи широких густих і вузеньких орнаментальних 
смуг, які утворюються із зірочок і розеток. 

Узори на вишивках Гуцульських майстринь приваблюють 
тонким відчуттям кольору, життєрадісною гамою поєднань- 
червоного, жовтого,помаранчевого,зеленогота чорного.[2] 
   Сьогодні у складному та багатогранному процесі розвитку 
української вишивки працюють народні та самодіяльні майстри, 
вишивальниці,  художники системи промислів. Їхня діяльність 
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спрямована на дбайливе збереження і розвиток традицій 
художньо-образної мови української вишивки. 

Водночас для художників-професіоналів головним і 
визначальним є творчий пошук, новаторство.[3] 

Отже,творчість сучасних майстрів виявляє їх глибокий 
зв'язок з традиціями народної вишивки, збереження і подальший 
розвиток її художньо-образної структури. Головне те, що 
сучасна вишивка зберігає свій духовний світ, поглиблює 
образну змістовність і доводить, що народне мистецтво, як і 
народна пісня,– це велике надбання нашої культури. 

 
Список літератури: 

1.Березовський І.П. Вивчення традиційно-побутової культури народу - 
важливе завдання етнографічної науки //Народна творчість та етно-

графія. ‒ 1986. ‒ №6. ‒ С.12.  
2.Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні:Історико-

етнографічне дослідження. ‒ К.: Вища школа, 1988. ‒ 188 с.  

3.Борисенко В.К. Сватання: про обрядові дії // Наука і суспільство. ‒ 

1991. ‒ №3. ‒ С.24-26. 
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Олексій Григорчак 
Науковий керівник асист. – Курик Д.М. 

Мосяжництво Гуцульщини 
Художня обробка металу на Гуцульщині має давні 

традиції, які розвинулися ще за часів Київської Русі. Цей 
вид мистецтва виник у тісному зв'язку з утилітарними 
потребами сільського населення і тісно пов'язаний з його 
побутом. Народні майстри створили великий асортимент 
металевих виробів хатнього вжитку, прикрас для одягу, 
деталей кінської збруї, зброї, оздоблених геометричним 
орнаментом – трикутниками, ромбиками, квадратами. 
Техніка – лиття, кування, гравірування, інкрустація.  

У музейній збірці Вижницького музею ім.Шкрібляка 
Львівськго музею етнографії є чимало різьблених 
рушниць, пістолів, порохівниць, що декоровані 
металевими пластинками з нескладним геометричним 
орнаментом. Колекція топірців, палиць, келефів свідчить 
про вміння майстрів володіти різними прийомами обробки 
металу. 

Повніші відомості про художню обробку кольорових 
металів на Гуцульщині подають Л. Вербицький і В. 
Шухевич. Проте названі дослідники не розглядали 
гуцульського художнього металовиробництва в його 
історичному розвитку, не шукали його коріння   в давніх 
слов'янських традиціях, а схилялися до думки, що воно 
запозичено від культур Сходу або Заходу. 

 Художню обробку металу Гуцульщини можна поділити на 
два періоди – дорадянський і радянський. Між ними видно чітку 
різницю в асортименті металевих виробів, ідеологічному підході 
до подачі композиційних рішень,декоруванні. 

Питанню вивчення художньої обробки кольорових 
металів після возз'єднання західноукраїнських земель з 
Радянською Україною приділено більше уваги. Уже у 1952 
p. М.Д. Манучарова згадує про гуцульських майстрів, "які 
виготовляють чудові вироби з кольорових металів, 
прикрашені тонкою різьбою і гравіровкою". 
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Глибше і всебічне дослідження гуцульського художнього 
металу знаходимо в працях: М. Матасяк, П. М. 
Жолтовського, Д. Гобермана, Л. М. Сухої, О. Г. 
Соломченка. [ 1, с.] 

Основними і традиційними центрами виробництва художніх 
промислів з кольорових металів на Гуцульщині були в другій 
половині XIX і на початку XX ст. села Косівського та Вер-
ховинського районів Івано-Франківської обл. і села 
Вижницького та Путильського районів Чернівецької обл.: 
Білоберізка, Бистрець, Брустурів, Голови, Дихтинець, 
Довгопілля, Жаб'є, Космач, Косів, Красноїлів, Путила, Річка, 
Розтоки, Селятин, Соколівка, Кути, Яблуниця, Ясіня та ін. 

Головним напрямком промислів м. Косова як центру 
народних ремесел, який визначився вже у перші роки 
післявоєнних п’ятирічок, став усебічний розвиток традиційних 
ремесел Гуцульщини. Тому основні зусилля були спрямовані на 
реконструкцію та розширення артілей, зміцнення їх 
матеріальної бази . Але основна увага приділялася килимарству, 
різьбярству, кушнірству, виготовлення ж металевих речей, 
особливо дотримання традицій у виготовленні гуцульських 
прикрас, не підтримувалося. 

 Після возз’єднання Західної України зі східноукраїнськими 
землями була спроба підняти народні промисли у формі нової 
організації виробництва. З цією метою у Косові організовується 
художньо-промислове об'єднання "Гуцульщина", до якого 
вступила частина майстрів Косова та сіл Брустури і Річки. 
Однак роботу об'єднання  було перервано під час фашистсько-
німецької окупації (1941–1945 рр.). 

 
Список  літератури: 

1. Історія міст і сіл Української РСР: Івано-Франківська область. – К., 
1986. 

2. Боньковська С. Гуцульське мосяжництво і проблеми його розвитку. 
– Львів, 2001. 

3. Арсенич П. І., Базак М. І. Гуцульщина: Історико-етнографічне 
дослідження. – К., 1987. 

4. Смішко  М .  Ю .  Карпатські кургани першої половини І 
тисячоліття нашої ери.– К.. I960, с. 187. 
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Наталія Ейсмонт 
Науковий керівник – асист. Андрич В.І. 

 
Естетичне виховання студентів 

Естетичне виховання – складова частина виховного процесу, 
спрямована на формування здатності сприймати і 
перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах 
діяльності людини. 

Естетичне виховання майбутніх спеціалістів передбачає 
використання духовно-культурного потенціалу всіх навчальних 
дисциплін, які вивчаються у вищому навчальному закладі. 
Кожен семінар чи лекція має естетичний потенціал. Цьому 
слугують і творчий підхід до виконання пізнавального завдання, 
виразність слова викладача та студентів, відбір і оформлення 
наочного та роздаткового матеріалу тощо. Провідне місце в 
естетичному вихованні студентів належить дисциплінам 
соціально-гуманітарного циклу, зокрема естетиці – науці про 
загальні закономірності художнього осмислення дійсності 
людиною, про сутність і форми відображення дійсності та 
перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в 
розвитку суспільства. У процесі естетичного виховання 
формуються естетична свідомість і естетична поведінка. 
Естетична свідомість -– це форма суспільної свідомості, що 
реалізується як художньо-емоційне освоєння дійсності через 
естетичні почуття, переживання, оцінки, смаки, ідеали і 
виражається в мистецькій творчості та естетичних поглядах, її 
компонентами є естетичні почуття, естетичний смак, естетичний 
ідеал. Естетична свідомість зумовлює естетичну поведінку. 
Ознаками такої поведінки є красиві вчинки, дії, акуратність в 
одязі, красива постава, манери, уміння триматися невимушено 
(природно), культурно й естетично виявляти свої емоції. 

Формування естетичних смаків залежить і від умов 
проживання в гуртожитках. Тому потрібно подбати про 
елементи естетизації побуту в них. Не випадково у навчально-
виховних закладах, якими керував А. Макаренко, завжди була 
чистота. 

Неабиякі можливості естетичного виховання студентів 
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закладені в різних формах позааудиторної виховної роботи: 
бесідах на естетичні теми, лекціях, концертах, дискусійних 
клубах, театралізованих виступах, художніх конференціях, 
бесідах за круглим столом. Формування справжніх естетико-
духовних цінностей студентської молоді неможливе без 
глибокого усвідомлення ними національних основ культури, 
зокрема народної пісні, творчості українських композиторів-
класиків. Надзвичайно важливий цілісний підхід до засвоєння 
ними національної культури: вивчення історії, оволодіння есте-
тичним багатством мови, увага до краси рідного краю. Одним з 
найсильніших факторів стихійного естетичного впливу в 
системі естетичного виховання  є природа. Цей вплив 
посилюється за умови, що він організований і керований 
педагогом. [ 4, с.] Небезпечним чинником буває обмежений 
погляд на людину. Під час визначення цілей і завдань 
підготовки спеціаліста у вищому навчальному закладі треба 
брати до уваги не лише професіоналізм (знання, вміння і 
навички в галузі майбутньої спеціальності), а й здатність 
майбутнього спеціаліста до духовного розвитку, духовної 
культури. Естетичне виховання має забезпечити погляд на 
людину як на цілісну, духовно багату істоту. 

Отже, для високої ефективності естетичного виховання 
студентів необхідно створити у вищому навчальному закладі 
естетично привабливу обстановку, використовувати у виховній 
роботі зі студентами потенційні можливості народних традицій 
та обрядів, забезпечувати високу естетичну культуру викладачів 
і студентів, а також виховних заходів, залучаючи до їх 
підготовки і проведення якомога більше студентів і відомих 
людей зі сфери культури. 

 
Список літератури: 

1. Зверев І. Д. Экологическое и естетическое создание школьников. – 
М.,// Педагогика, 1984. 

2. Левчук Л.Т. та ін. Естетика: Підручник / Л.Т. Левчук, Д.Ю. 
Кучерюк, В.І. Панченко; за заг. ред. Л.Т. Левчук. - К.: Вища школа, 
1997. - 399 с.  

3. Палій В. Ф., Щербина В. Ф. Диалектика духовно – практичного   
     освоєння природи. – Львів. 1980. 
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Ярослав Єрушев 
Науковий керівник – асист. Куцик О.В. 

 
Аналіз дослідження та використання високоміцного 

бетону в сучасному будівництві. 
 

Масова забудова й урбанізація ще вільних територій на 
землі та ущільнене будівництво. Висуває перед нами ряд 
непередбачуваних перепон, що унеможливлює ведення 
будівництва в різноманітних умовах: щільне будівництво, 
нестійкі основи, території, що піддаються частим різноманітним 
динамічним впливам. 

Тому найефективнішим тепер буде розглянути та 
проаналізувати можливості застосування високоміцних бетонів. 
У цілому світі вже досить широко використовуються ці бетони, 
завдяки широкому спектрові застосування: зведення висотних 
будівель, очисних споруд, доріг, мостів, тунелів. Вони 
вимагають застосування у величезних об'ємів будівельних 
матеріалів, найбільшою мірою відповідних за своїми техніко-
економічними показниками. Тому в цілому якраз таким і є  
високоміцний бетон.  

Висока механічна міцність, стійкість до впливу 
агресивного середовища, корозійна стійкість газова та 
водонепроникність, ретельність ставлять цей матеріал у цілому 
ряді моментів поза конкуренцією при порівнянні з 
традиційними будівельними матеріалами. 

На даний момент у країнах ЄС до високоміцних прийнято 
відносити бетони з міцністю на стиск від 60 до 130 МПа. Для 
таких бетонів розроблені норми і правила, викладені у 
нормативних документаціях різних прогресивних країн. 
Зменшивши розмір зерен заповнювача до 600 мкм і менше та 
знизивши В/Ц відношення до 0,15, можна досягти міцності 
бетону значно вище за 200 МПа. У такому випадку говорять про 
надміцні бетони. 

Високоміцні бетони одержували, використовуючи жорсткі 
суміші, особливі способи ущільнення та застосуванням такого 
міцного заповнювача, як гранітний щебень, кварцовий пісок. 
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Оскільки встановлено, що в бетоні найслабшим елементом 
в’яжучий компонент (цемент), міцність якого безпосередньо 
залежить від водоцементного відношення, то знизити це 
відношення скільки завгодго уявлялося цілком природним 
прагненням. При В/Ц= =0,3…0,4 можна виходити з того, що вся 
вода буде залучена в реакцію гідратації цементу, що стане на 
заваді утворення капілярних пор у цементному камедні.  

А підвищення міцності зав’язків між заповнювачами 
досяганням шляхом додавання в бетонну суміш синтетичних 
пластифікаторів, які значно збільшують міцність і знижують 
водоцементне відношення. 

Оскільки є велика потреба у виготовлені високоміцного 
бетону і виник попит на нові високоефективні синтетичні 
пластифікатори, то поряд з кремнеземним пилом широко 
застосовується зола-винесення та доменні шлаки, які знижують 
водоцементне відношення і збільшують міцність. 

Застосування високоміцних бетонів має такі переваги: 
- зменшення габаритів опалубки колон, балок і стінових 

елементів; 
- зменшення будівельної товщини або збільшення несучої 

здатності конструкцій, які працюють на згин; 
- утворення більш витончених контурів при збільшенні 

довжини прольоту конструкцій, які працюють на згин (багатоп-
рогонові мости).[1] 

Провівши аналіз високоміцного бетону можна 
стверджувати, що високоміцний бетон є найбільш 
конструктивним матеріалом для виготовлення залізобетонних 
конструкцій. Тому високоміцний бетон  використовується у 
багатьох сферах будівництва. 
 

Список літератури: 
 

1. [Електронний ресурс] http://www.uk.x‐pdf.ru/5politologiya/1884343 
‐14‐derzhavne‐pidpri‐mstvo‐ukrainskiy‐naukovo‐doslidniy‐proektno‐
konstruktorskiy‐institut‐budivelnih‐materialiv‐virobiv.php  
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Максим Залюбовський 
Науковий керівник – доц.Коротун І.В. 

 
Архітектурні особливості базиліки Сакре-Кер 

 
Базиліка Сакре-Кер (фр. Basiliquedu Sacré Cœur, букв. "ба-

зиліка Святого Серця") – католицький храм у Парижі, спору-
джений між 1876 та 1910 роками за проектом архітектора Абаді 
в римсько-візантійському стилі, розташований на вершині паго-
рба Монмартр (фр. Montmartre), у найвищій точці міста (130 м). 
Присвячений цей храм пам'яті жертв франко-прусської війни. 

На етапі зародження ідеї архієпископ Гібер вибрав місце 
для будівництва базиліки, після чого Національні Збори Парижу 
оголосили конкурс на розробку плану нового храму. Перемож-
цем став досвідчений спеціаліст у своїй галузі архітектор Поль 
Абаді (фр. Paul Abadie, 1812 – 1884 р.р.), який зарекомендував 
себе при реставрації Собору Паризької Богоматері (фр. Notre 
Dame de Paris). При закладенні першого каменю 16 червня 1875 
року в ґрунт пагорба було покладено бронзовий медальйон з на-
писом "Франція підносить Христові Монмартрську базиліку", а 
також скриньку з французькими медалями та пергамент з про-
токолом церемонії закладення першого каменя базиліки Сакре-
Кер.  

Будівництво розпочато в 1875 році, але незабаром воно 
було призупинене. У Середньовіччі там розташовувалися каме-
нярні з видобутку гіпсу. Для зміцнення фундаменту було вирито 
83 шахти, глибина деяких становила 33 метри. Як матеріал для 
будівництва Абаді вдало використав унікальний вид мінералу, 
який видобувається в неповторному кар'єрі муніципалітету Ша-
то Ландон (фр. Château-Landon). Цей самий вид вапняку викори-
стовувався при спорудженні Тріумфальної Арки (фр. 
arcdetriomphe del'Étoile). Автор так і не побачив повністю реалі-
зованим свій проект (помер 1884 р.). Добудовувати базиліку по 
черзі наймалося п'ять архітекторів, кожен з яких вносив у будо-
ву свої корективи. Була збільшена висота куполів храму, після 
чого куполи набули видовженої по вертикалі форми. Форма ку-
полів повторює силует базиліки XII століття Сен-Фрон у Періге 



22 

(фр. Saint-Front Périgueux). Висота основного купола 83 м, висо-
та дзвіниці близько 100 м. Один із дзвонів базиліки – "Савояр" 
(фр. la Savo-yarde) – важить 9 тонн з язиком вагою 850 кг, відли-
тий у місті Ансі (фр. Annecy) 1891 року, є найбільшим дзвоном 
Парижа. 

 Інтер'єр базиліки прикрашений кольоровими вітражами і 
монументальною мозаїкою "Благоговіння Франції перед Серцем 
Господнім", що виконана в 1912-1922 роках художником Лю-
ком-Олів'є Мерсоном (фр. Luc-Olivier Merson, 1846-1920р.р.). З 
вершини Монмартра, куди ведуть широкі багатоярусні сходи 
(237 сходинок), відкривається панорама Парижа на відстань до 
50 км. Головний вхід увінчаний бронзовими фігурами святого 
Людовіка (ліворуч відносно входу) і Жанни д'Арк (праворуч). 

Рис.1.Аксонометрія: перетин Рис.2. Загальний вигляд 

 
Список літератури: 

1. Sanctuaire de l'adorationeucharistique et de la miséricorde divine. [Елек-
тронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sacrecoeur/  
montmartre.com 

2. Базиліка Сакре-Кер: матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. 
[Електронний ресурс] Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/ Базилі-
ка_Сакре-Кер. 
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 Владислав Кирилюк 
Науковий керівник – доц. Коротун І.В  

 
Архітектурно – планувальні особливості  

Міжнародного аеропорту Шарль - де - Голль,  
(Париж, Франція) 

 
Архітектруний стиль аеропорту характеризується такими 

особливостями: футуристичній дизайн аеропорту, похилі скляні 
галереї, за якими пасажири переміщуюстья з рівня на рівень. 
Шарль-де-Голль є головним аеропортом Франції. Розташований 
у 25 км на північний схід від Парижа в регіоні Іль-де-Франс, був 
спроектований Полем Андре і відкритий 8 березня 1974р. За па-
сажиропотоком входить у десятку найбільших аеропортів світу. 
Названий на честь Шарля де Голля, генерала і президента Фран-
ції. Аеропорт має вісім терміналів: 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2E, 3 і 
ділиться на дві частини – "Шарль де Голь 1" і "Шарль де Голь 
2". Перша з них - один великий термінал, з променями-
переходами, що відгалужуються до будівель в яких розташову-
ються шляхопроводи й отвори, що приймають літаки. Друга ча-
стина складається з 5 терміналів, які розташовані один навпроти 
одного і, в основному, виконують прийомом рейсів національної 
авіакомпанії Air France. Термінали пов'язані між автобусами-
шаттлами, під назвою Navettes Aeroport, які перевозять за день 
більше ніж 200000 пасажирів. Термінал Т9 обслуговує чартерні 
рейси, а також рейси бюджетних авіакомпаній. Кожен термінал 
аеропорту Шарль-де-Голль може запропонувати своїм гостям 
ресторани і кафе, пункти обміну валют і різні магазини, в тому 
числі і безмитної торгівлі, кімнати відпочинку та медичні центи, 
банкомати та аптеки. У всіх восьми терміналах діють пункти 
прокату автомобілів. Основний посадочний вузол (хаб) націона-
льної авіакомпанії Air France, щодня приймає і відправляє понад 
1400 рейсів більш ніж 100 авіакомпаній. Обслуговує близько 
150 000 пасажирів на  день. Аеропорт має дві залізничні станції  
- «Aeroport Charles-de Gaulle 1» і «Aeroport Charles-de Gaulle 2-
TGV». Приміські поїзди системи «RER» (лінія И) слідують з ае-
ропорту в центр місті і на вокзал «Nord». Час у дорозі близько 



24 

15 хвилин. Потяги ходять з 5 ранку до півночі. Лінія «RER В» 
має безліч перетинів з іншими лініями системи «RER» і лініями 
метро. В аеропорту поїзди «RER» зупиняються на обох станці-
ях. Зі станції «Aeroport Charles-de Gaulle 1» мається пішохідний 
доступ в термінал 3 і автобус-шатл №2 в термінал 1. За станції 
«Aeroport Charles-de Gaulle 2-TGV» ходить автобус-шатл № 3 в 
термінали 2А, 2В, 2С, 2D, 2F, 2Е. Дійти до цих терміналів мож-
на і пішки, переходячи з одного в інший. 

 
Рис. 1. Загальний вигляд терміналів 2А і 2В. 

 

 
 

Рис. 2. Схема терміналів  
 

Список літератури: 
1. Блохин В.И. Основы проектирования аэропортов. – М.: Транспорт,  

1985. – 208 с. 
2. Аеропорт Шарль-де-Голль (ParisCharlesdeGaulle) [Електронний  ре-

сурс]: http://cherk.es/airports/charles-de-gaulle. 
3. Аеропорт Шарль-де-Голль м. Руассі [Електроннийресурс]: 

//https://ru.wikipedia.org 
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Тетяна Котик 
Науковий керівник – доц. Коротун І. В. 

 
Архітектурні особливості аеропорту Чангі, (Сінгапур) 

 
Аеропорт  – це комплекс інженерних споруд призначений 

для прийому, відправлення та технічного забезпечення повітря-
ного транспорту а також обслуговування пасажирів і вантажу. 

Міжнародний аеропорт Чангі – головний авіатранспорт-
ний вузол Південно-Східної Азії і один з найбільших, красивих і 
зручних аеропортів світу. Крім своєї прямої функції, аеропорт 
Сінгапуру служить ще і місцем проведення бізнес-конференцій, 
свят, фестивалів і виставок.  

Сінгапурський аеропорт оснащений найсучаснішим обла-
днанням і різними зручностями для пасажирів і відвідувачів: ре-
сторани і кафе з живою музикою, кінотеатри, дитячі ігрові май-
данчики, тренажерні зали і басейни, магазини, кімнати для па-
ління, салони краси, безкоштовні крісла з масажем ніг, молито-
вні кімнати і багато що інше. За свою недовгу історію Чангі без-
ліч разів отримував престижні премії та нагороди як кращий ае-
ропорт світу. 

Площа ділянки землі, який треба було підготувати до бу-
дівництва аеропорту, склала 52 000 000 м2. З 1977 по 1979 роки 
проводилися роботи по закладці фундаменту Терміналу 1 та ін-
ших будівель аеропорту. Контрольно-диспетчерський пункт за-
ввишки 78 м став візитною карткою аеропорту. Термінал 2 до-
будований у 1989 році, почав експлуатуватися в 1990 році, а 
офіційно відкритий 1 червня 1991 року. Відкриття другого тер-
міналу було безпосередньо пов'язано із зростанням пасажиропо-
току. Аеропорт 
складається з 3 
основних термі-
налів, з'єднаних 
між собою тран-
зитною зоною. 
Термінал 1- ко-
лись був пер-
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шим і єдиною будівлею аеропорту, відкритому в 1981 році. Піс-
ля модернізації він обслуговує 24 мільйони пасажирів на рік. 

Термінал 2 – більший термінал, відкритий у 1991 році. 
При його будівництві були вже передбачені кінотеатр, сади і ви-
ставковий павільйон. Термінал 3 – це ультрасучасна споруда, 
відкрита в 2008 році, є "зеленим" – екологічною будівлею. Дах у 
терміналі 3 використовує інтелектуальну систему освітлення, 
яка пропускаючи сонячне світло, утримує тропічну спеку і ство-
рює комфортну атмосферу для відвідувачів у будь-який час дня. 
Тому він найкрасивіший і найсучасніший термінал в аеропорту 
Сінгапуру, який можна сміливо віднести до однієї з визначних 
пам'яток міста. 

Скоро в Сінгапурському аеропорту буде і Термінал 4. Йо-
го творці обіцяють у ньому інноваційний, буквально космічний 
сервіс і фантастичну, небачену красу. 

Способи переміщення з одного терміналу в інший: 
- по монорейковій дорозі Changi Skytrain. Працює з 05:00 

до 02:30. Проїзд безкоштовний. Потяги відправляються кожні 2-
3 хвилини. Час у дорозі – близько 2 хвилин.  

- на автобусі Shuttle Bus (на схемі Transfer Lounge). Пра-
цюють у денний і нічний час.Станції розташовані на другому 
поверсі кожного терміналу. 

- пішки Walking Time (на схемі людина і білі тонкі лінії). 
Між терміналами 1, 2, 3 є спеціальні рухомі доріжки.  

 
Список літератури: 

1. Гельфонд А.Л.,Архітектурне проектування громадських будівель і  
споруд - М.: Архітектура, 2006. – 280 с. 

2. Електронний ресурс http://wisetravelling.blogspot.com/2011/02/ 
singapore-trip.html  

3. Електронний ресурс  http://vsingapore.ru/singapurskiy-aeroport-
luchshiy-v-mire/ 

4. Електронний ресурс ttp://singaporegid.ru/transport/item/191-aeroport-
singapura-changi- shema.html 

5. Електронний ресурс http://travel.tochka.net/ua/6695-samye-luchshie- 
aeroporty-mira 
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Кривко Наталія 
Науковий керівник – проф. Осипов О.Ф. 

 
Реконструкція промислових споруд 

 
Швидкі темпи зростання населення на земній кулі 

потребують забезпечення його всім необхідним для нормальної 
життєдіяльності. А це вимагає вдосконалення інфраструктури та 
реконструкції промислових споруд. 

Технології реконструкції промислових споруд або певних 
будівель дають змогу забезпечити значну кількість людей 
житлом і розвинену інфраструктуру, але при цьому 
використовуючи раціонально щільно забудовані території. 
Світова практика показує, що реконструкція будівель і споруд –  
це природний етап на шляху розвитку великих міст, що 
зумовлено дефіцитом  територій, придатних для будівництва, 
високою вартістю землі, особливо в центральних частинах. 

Реконструкція – перебудова існуючих об’єктів і споруд 
(будов) цивільного або виробничого призначення з метою 
поліпшення умов поліпшення, експлуатації, надання послуг, 
збільшення та покращення якості продукції та ін. пов’язана зі 
зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, 
заміною окремих конструкцій та їх елементів, основних техніко-
економічних показників. 

Аналіз першоджерел довів, що у теперішній час переваги 
реконструкції у висотному будівництві та в промислових 
секторах міста. Це дає змогу більш ефективно розмістити 
мешканців на території ділянки. Тому в нашій роботі буде 
надана перевага саме промисловим спорудам. 

Велику роль у реконструкції відіграє промисловий сектор, 
а рахунок розширення міста  промислові зони закриваються та 
ділянка під ними не використовується. Перевтілення для цих 
споруд – саме реконструкція. У роботі виконаний теоретичний 
метод дослідження  

Список літератури: 
1. ДБН В.3.2-2-2009 Положення про порядок реконструкції житлових 

та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд). 
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Вікторія Кулініч 
Науковий керівник – доцент к.т.н. Черненко К.В. 

 
Технологічні особливості монтажу збірних сходових 

маршів багатоповерхових будівель 
 
Зростання населення великих і значних міст викликає 

необхідність  забезпечення їх житловими умовами та 
виробничими площами. Враховуючи одночасне зростання 
вартості землі, актуальним питанням залишається 
багатоповерхове будівництво. Використання крупнорозмірних 
залізобетонних елементів дозволяє перенести з будмайданчику 
на завод основну частину будівельних робіт; 

До переваг застосування збірного залізобетону 
відносяться: 

 економія матеріалів для влаштування опалубки; 
 повна механізація процесів виготовлення залізобетонних 

конструкцій; 
 скорочення термінів будівництва, оскільки на будівниц-

тві ведеться тільки монтаж готових конструкцій; 
 поліпшення якості конструкцій та їх довговічність; 
 універсальність застосування спеціальних якостей залі-

зобетонних виробів (високоміцні, водонепроникні, жаростійкі, 
низько теплопровідні);  

 зниження вартості будівництва; 
 значне полегшення і здешевлення виробництва робіт у 

зимовий час. 
Реалізацію зазначених переваг при експлуатації готових 

будівель забезпечує чітке дотримання технології монтажу 
збірних залізобетонних конструкцій. До них відноситься 
вказівки технологічних карт будівельних процесів, що 
визначають: порядок збору сходових маршів, монтажу 
тимчасових огороджуючих конструкцій сходових маршів, вимог 
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техніки безпеки під час виконання робіт і вимоги до якості 
проведених робіт. 

Особливу увагу монтажників необхідно звернути на схему 
операційного контролю якості та визначені крайні відхилення 
розмірів маршів і майданчиків від зазначених у робочих 
кресленнях, які не повинні перевищувати вказаних у технічних 
картах значень. 

Виконується організація праці робітників, що зазначена на 
схемі організації робіт у Технологічній карті. Також 
розглядаються особливості створення для нашого об’єкта 
графіка виконання процесу та виробничої калькуляції. 

Розглянуті взаємодії працівників, передбачених 
технологічними картами на виконання монтажних та інших 
будівельних робіт їх відповідність проектним рішенням 
дозволяють використати їх під час будівництва. 

Отже, увагу необхідно звернути на отримання досвіду 
практичної реалізації передових технологій, що реалізуються у 
перевірених до впровадження розробках. 

 
Список літератури: 
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Дмитро Лека 
Науковий керівник – проф. Осипов О.Ф. 

 
Характеристика технічного стану 
 культових споруд міста Чернівці 

 
Пам’ятник архітектури – це історичний документ, а його 

реставрація – це вміння читати та відновити цей документ. 
Культові споруди міста Чернівці є капітальними, 
високохудожніми витворами архітектури, які мають широке 
історичне та культурне значення для міста. 

Пам’ятник архітектури – будівля або споруда художнього 
та історичного значення. Культова споруда – будинок (споруда), 
призначений для проведення богослужінь і релігійних обрядів. 

Реставрація – це найбільш складний вид робіт з тих, що 
проводяться на пам’ятниках. Основна мета – є продовження 
життя пам’ятника. Вона передбачає ремонт і консервації. 
Важливим компонентом реставрації є зміна існуючого вигляду 
пам’ятника для повного розкриття його художніх якостей, що 
дозволяє чіткіше підкреслити його громадську цінність і 
сприяти створенню умов його тривалого життя. 

Технічний стан будівлі – сукупність властивостей 
конструкцій будівлі, що змінюються при її експлуатації та 
ремонті характеризується в певний момент часу значеннями 
показників (технічних параметрів) і якісними ознаками, 
встановленими в експлуатаційній та ремонтній документації. 

Миколаївський кафедральний собор (1927-1939 р.) 
Архітектори: Вальтер Штюбхен-Кюхнер, Йосиф Летнер та 

Вірджил Іонеску. Реставраційні роботи: косметичні. Технічний 
стан на сьогодні: на фасадах і всередині храму не виявлено 
значних дефектів, тріщин і ушкоджень, будівля функціонує. 

Семінарська церква Трьох Святителів (1867-1882 р.) 
Архітектор: Йозеф Главка. Реставраційні роботи: 

реставрація покрівлі, косметична реставрація, відновлення 
аутентичних фресок, реставрація дверей та вікон. Технічний 
стан на сьогодні: пошкоджень і значних тріщин на будівлі не 
виявлено, будівля функціонує.  
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Вірменська церква ( 1869-1875 р.) 
Архітектор: Йозеф Главка. Реставраційні роботи (1992-

2005) : реставрація покрівлі, косметична реставрація. Технічний 
стан на сьогодні: на фасадах і всередині храму пошкоджень, 
тріщин нема будівля функціонує. 

Кафедральний собор Святого духа ( 1844-1896 р.) 
Архітектори: А. Рьоля, Йозеф Главка. Інженер: А. Маріна. 

Реставраційні роботи (1989 р.; 2008р.): Капітальна реставрація 
будівлі. Пізніше косметичний ремонт. Технічний стан на 
сьогодні: на фасадах і всередині будівлі не виявлено дефектів, 
тріщин тощо, будівля функціонує. 

Костел Найсвятішого серця Ісуса ( 1892-1894 р.) 
Архітектор: Йозеф Ляйцнер. Реставраційні роботи: 

Реставрація шпилю костелу. Технічний стан на сьогодні: 
будівля нерівномірно осіла, що спричинило крен, тріщини на 
бічному фасаді доходять до даху будівлі, товщиною до 1 см, 
тріщини також помітні на склепіннях будівлі, через усадку 
кладка стін деформувалася. На даний момент будівля не 
функціонує. 
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Інна Островська 
Науковий  керівник – доц. Коротун І. В. 

 
Архітектурні особливості аеропорту Звартноц (Єреван). 

 
Аеропорт " Звартноц " – це вірменський міжнародний 

аеропорт, який знаходиться на відстані 12 км від столиці 
Вірменії - Єревана. В перекладі з вірменської назва аеропорту 
означає «сили небесні», або «небесні ангели». Ця назва 
походить від однойменного храму – ротонди періоду раннього 
християнства. В радянські  часи аеропорт отримав не 
«атеїстичну» назву, можливо, допомогли «труднощі» перекладу.   
У свій час це був надсучасний комплекс,  створений за проектом 
вірменських архітекторів Ж.Шехляна, А. Тарханяна, А. 
Месчана, Л.Черкезяна, А. Тиграняна, С. Хачікяна і конструктора 
зі світовим ім'ям С. Багдасаряна.  

 
Рис. 1. Аеропорт Звартноц: Розріз і перспективне зображення. 

Комплекс, який  був зданий в експлуатацію в 1980 році, 
складається з двох концентричних усічених конусів - великого 
(зона вильотів) і малого (зона прибуття).  Малий конус вінчає 
вежа, з конструкцією у вигляді космічного апарату, в якій 
розташовуються ресторан і диспетчерський пункт. На початку 
90-х комплекс був визнаний аварійним і майже приречений на 
знесення. Завдяки угоді між урядом Вірменії та компанією 
«Корпорасьон Америка», Аргентина, від 2001 року,  про 
управління аеропортом терміном на 30 років, споруда була 
збережена. В даний момент аеропорт проводить повну 
реконструкцію відповідно до міжнародних вимог. Аеропорт 
працює цілодобово і здатний приймати будь-які типи 
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повітряних суден. До центру Єревану можна дістатися на 
громадському транспорті, час у дорозі - 15-20 хвилин. 

У 2004 р. почалося, а у 2011 завершено будівництво нового 
міжнародного терміналу. Площа нового комплексу аеропорту 
Звартноц становить 34 тис.м.кв., який включає в себе автостоянку 
площею 20 тис.м.кв., сучасні зали прибуття та відбуття пасажирів, 
VIP-зали. Зал реєстрації має 46 реєстраційних пунктів з 
використанням технологій CUTE. На території нового терміналу 
аеропорт надає безкоштовний WiFi. Пасажири можуть там 
скористатися банківськими послугами і послугами пошти. Після 
введення в експлуатацію аеропорт здатний обслуговувати до 3,5 
млн пасажирів на рік [2]. 31 січня 2013 року на конкурсі, 
проведеному організацією ArabianReach в Дубаї, аеропорт 
«Звартноц» був відзначений як «Кращий аеропорт СНД і Балтії» 
конкурсу «Аеропорти країн, що розвиваються»  

 
 Рис.2.  Новий термінал, 2011 рік: загальний вигляд; інтер`єр [3 
Таким чином, архітектурний комплекс отримав нове життя і 
сприяє міжнародній інтеграції країни та її економічному 
розвитку.  
       

Список літератури: 
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Любомир Папушак 
Науковий керівник – проф. д.т.н. Черненко В.К. 

 
Технологія монтажу одноповерхових промислових споруд 

 

Сучасні одноповерхові промислові будівлі бувають одно-, 
дво- і багатопрольотні, кранові та безкранові, опалювані й 
неопалювані, із природним, штучним і суміщеним освітленням, 
із природною або примусовою вентиляцією. Каркаси 
одноповерхових будівель виконують повністю зі сталевих, 
залізобетонних або змішаних конструкцій [1]. 

Виробничі одноповерхові промислові будівлі – це будівлі, в 
яких розміщені цехи, що випускають готову продукцію або 
напівфабрикати (металообробні, термічні, ковальсько-штампу-
вальні, цехи з виробництва залізобетонних конструкцій, ткацькі 
цехи, цехи з обробки харчових продуктів, цехи допоміжного 
виробництва та ін.). 

Методи монтажу: 
- вільні,  
- примусові [2-3 , ст. 11-79]. 
Особливості монтажу: 
1. Переміщення по вертикальних напрямних: 

- Виштовхування конструкцій штовханами без переміщення 
монтажних засобів, 
- Виштовхування конструкцій штовханами з переміщенням мо-
нтажних засобів, 
- Пневмопідйом, 
- Підтягування конструкції без переміщення монтажних засобів. 

2. Підрощування конструкцій: 
- Виштовхування конструкцій штовханами підйомників, 

3. Переміщення по горизонтальних (похилих) напрямних 
чи без них: 
- Поетапне підтягування попередньо зібраних елементів чи 
частин конструкцій (споруд) на рівні опорних поверхонь. 
Поетапне підтягування конструкцій, попередньо зібраних нижче 
рівня опорних поверхонь, 
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- Підтягування конструкції, що поступово укрупнюється. 
Виштовхування конструкції, що поступово укрупнюється. 

4. Поворот (у вертикальній площині): 
- Поворот підтягуванням вершини конструкції до блока на 
нерухомій опорі (в один чи два прийоми), 
- Поворот підтягуванням вершини конструкції до блока на 
рухомій опорі (в один чи два прийоми), 
- Поворот виштовхуванням (витисканням) конструкції 
штовхачами монтажних засобів, установлених на землі. Поворот 
виштовхуванням конструкції штовхачами монтажних засобів, 
що переміщуються по вертикальних чи похилих напрямних. 

Висновок. Дослідженнями виявлено, що на даному етапі 
особливу увагу привертають методи нарощування верхньої 
частини колони з одночасним підйомом покриттів, які 
дозволяють застосовувати один або декілька домкратів. Це 
надає можливість модернізації та розвитку методів піднімання 
структурних покриттів. 
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1.  Конструкции / Л.А. Колесник, А.И. Шнайдер, В.К. Черненко, Н.И. 

Нестеренко. – К.: Будивельнык, 1990. – 320 с. 
2. Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций: 

монография  / В.К. Черненко. – К.: Будивельник, 1982. – 208 с. 
3. Черненко В.К. Обоснование и разработка технологии и средств 

механизации монтажа крупноблочных строительных конструкций: 
Автореф. дис. док. техн. наук. – К.: 1991. – 35 с. 

 
 
 
 
 
 
 



36 

Катерина Семенюк 
Науковий керівник – доц. Коротун І.В  

 
Регенерація Митрополичого палацу по 

вул. Коцюбинського 2, V корпус Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича 

 
28 червня 2011 року Резиденцію Митрополитів Буковини і 

Далмації було включено до Списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. При включенні Резиденції було визначено такі за-
уваження: відтворення автентичності будівлі та покращення ту-
ристичної інфраструктури. Моя доповідь розкриває перше пи-
тання, а саме відтворення автентичності Мармурового та Блаки-
тного залів, що постраждали під час пожежі в роки Другої Сві-
тової війни.  

У доповіді використані такі архівні джерела: дослідження 
фресок, автентичних планів, авторських креслень залів 
Й.Главки, історичних записок, довідок із реставрації залів. 

На генплані Резиденції Митрополитів Буковини по голов-
ній осі розміщений корпус Палацу Митрополита. Палац у формі 
розтягнутої букви "Н" відокремлює парадний двір від закритого 
парку. 

Митрополичий палац має два поверхи. На першому пове-
рсі розташований вхідний вестибюль, навчальні кабінети, санву-
зли, адміністративні приміщення, музей Буковинознавства (ау-
диторія № 7). На другому поверсі розташовані також навчальні 
аудиторії, буфет, санвузли та комплекс залів (Мармуровий, Бла-
китний, Червоний, Зелений, приймальня та Шевченківський). 

В результаті пожежі в роки Другої Світової війни у Мар-
муровому, Трапезному залах та інших приміщеннях другого по-
верху правої половини будівлі майже повністю були зруйновані 
горищні перекриття, внутрішня штукатурка і облицювання стін, 
столярка вікон і дверей. 

Стеля Мармурового залу була виконана двома уступами, 
по 2 м кожний. Вони починались від стіни аркади і піднімались 
в середині залу. Знизу по контуру першого і другого уступів їх 
кесони були оформлені куполами. Середня частина стелі мала 
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розміри 12 м  4 м, була припіднята на 4 м, мала три куполи ді-
аметром 2,15 м кожний. Розпис стелі виконаний був чистими та 
складеними тонами, які в загальному давали бузково-блакитний, 
дещо з зеленим відтінком колорит стелі, що надавало їй райду-
жність та збільшувало висоту залу. 

Підлога Мармурового залу була виконана по малюнку з 
плит мармуру білого і чорного кольорів. Плити розміром 28,5 см 
 28,5 см. 

У Мармуровому залі планується проведення переплану-
вання: відкрити всі три входи в зал, крісла розставлені від 
центру до периферії, розміщені на подіумі по 4 ряди на кожно-
му. В центрі розташована трибуна для виступів. Аналогом пере-
планування залу було використано планувальну схему Англій-
ського та Французького парламентів. 

Із використаних архівних джерел було здійснено поділ 
Блакитного залу на Рожевий та Блакитний, за відповідними ро-
змірами. Блакитний зал мав розміри в плані 10,40 м  14,62 м, 
Рожевий 8,98 м  10,40 м. У Рожевому залі збереглись фрагмен-
ти карнизу, лиштви вікон та дверей, на основі яких і було сфор-
мовано сучасний вигляд залу. 

Відновлення стелі Блакитного залу запроектовано по ана-
логії з Червоним залом та відповідними архівними фотофікса-
ціями, авторськими кресленнями М.Іл. Шевченка. 

Отож, Резиденція Митрополитів Буковини та Далмації яв-
ляється унікальною пам'яткою світового значення. Проте, для її 
збереження та відновлення автентичності будівлі потрібно ви-
конати певні реставраційні роботи.  
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Будівництво каркасно-монолітних багатоповерхових 

будівель за рахунок монтажно-технологічного  
мобільного комплексу 

 
Швидкі темпи зростання населення на земній кулі 

потребують забезпечення його всім необхідним для нормальної 
життєдіяльності. Поверховість житлових будинків в Україні 
також  має тенденцію до зростання. 

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

Технології зведення багатоповерхових будівель дають 
змогу забезпечити значну кількість людей житлом і 
виробничими площами, використовуючи при цьому 
використовуючи раціонально щільно забудовані території. 
Вирішальними факторами є скорочення термінів будівництва, 
невелика питома вартість і трудомісткість робіт. Вони мають 
високу економічну результативність 

Аналіз першоджерел [5]  доводить, що у теперішній час 
переваги у висотному будівництві надають багатоповерховим. 
Тому в нашій роботі буде надана перевага саме 
багатоповерховим будівлям. 

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. 

У процесі зведення багатоповерхової будівлі використо-
вуємо кліматично захищений монтажно-технологічний мобіль-
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ний комплекс (МТМК), який знаходиться наверху будівлі та 
опирається 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 процесіву захисному комплексі 
заводу. 

Отже, за рахунок використання механізації і автоматизації 
отримується зниження трудомісткості, терміну та вартості 
виконання робіт при зведенні багатоповерхових будівель. 
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Художнє срібло західної Європи 

XV – початку XX ст. 
 

 Збірки пам’яток ужиткового мистецтва, які зберігаються в  
Національному музеї українського народного декоративного 
мистецтва, різноманітні та надзвичайно цікаві. Значну частину 
їх становлять срібні вироби, виготовлені західноєвропейськими 
майстрами в XV – на початку XX ст. Глибоке наукове 
дослідження цих виробів розпочалося тільки в 1998 році, тому 
деякі з них ще потребують детальнішого вивчення. 

Високий рівень виконання предметів, що походять з 
найвідоміших ювелірних центрів Європи, широкі хронологічні 
рамки колекції свідчать про її велику цінність, хоча у своїй 
основі вона не була цілісним зібранням. „Біографія” цих 
предметів має багато білих плям, адже про історію 
комплектування колекції майже нічого не відомо. У ній в 
основному представлено вироби золотарства тих країн, з якими 
Україну пов’язувала спільна історична доля, або країн, з якими 
Україна підтримувала тісні торговельні відносини. Колекція 
нараховує близько 400 предметів, які представляють собою 
творчість майже 100 майстрів з різних країн Європи. Виконані в 
різних стилях – від готики до модерну, ці зразки дають уявлення 
про розвиток ювелірного мистецтва в Німеччині, Польщі, 
Угорщині, Нідерландах, Франції, Італії, Швеції, Австрії. 
Найранішими за часом є два потири XV ст., виготовлені 
угорськими майстрами. 

Досить великою кількістю експонатів представлено 
Німеччину, її виробам з художнього металу належить чільне 
місце в західноєвропейському ювелірному мистецтві. Багата на 
срібні копальні Німеччина мала відомі центри з виготовлення 
художнього срібла у Нюрнберзі, Аугсбурзі, Гамбургу. [ 3, с.] 

Значним ювелірним центром був і Кенігсберг, відомий 
виготовленням масивних кухлів. Як і в усій Європі, в період 
ренесансу та бароко кухлі та деякі інші предмети часто 
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прикрашались автентичними монетами і медалями. Унікальним 
у колекції музею можна вважати кухоль такого ґатунку, 
виконаний провідним кенігсберзьким майстром Петером 
Шонемарком. 

Майже половину західноєвропейських виробів зі срібла, що 
зберігаються в Музеї історичних коштовностей України, 
становлять польські срібні предмети світського та церковного 
призначення. Їх представлено відомими центрами ювелірного 
виробництва Польщі у містах Вроцлав, Гданськ, Варшава, 
Краків, Глогув, Стшелін, Стшегом, Олава. 

Найчисленніші  вироби XVI – початку XIX ст. з Вроцлава. 
Відомий у літературі також як Бреслау, Вроцлав разом із 
Сілезією входив до складу Австрійської монархії Габсбургів, а з 
1742 року перебував під владою Пруссії. Лише після Другої 
світової війни його повернено Польщі. Вроцлав зберігав 
почесне місце найзначнішого центру ювелірного виробництва 
Сілезії аж до XX ст. Судячи з представлених у Музеї 
вроцлавських виробів, можна говорити про високу майстерність 
його золотарів на всіх етапах розвитку ювелірного виробництва 
– від ренесансу до класицизму. Про це свідчать і імена 29 
провідних майстрів, які репрезентують цю колекцію. Серед них 
– Йорг Шлефусс, Ганс Хокке, Крістіан Ментцель, Готфрід 
Хайнтце, Тобіас Шир, Томас Бейл та інші. [2, с.] 

Срібні вироби Варшави XIX ст. дають змогу достатньо повно 
уявити основні напрямки польського золотарства того часу. 
Варшавський класицизм представлено  збірці Музею творами 
Яна Мацея Шварца і Шимона Станецького з характерними для 
них виваженими пропорціями та декором, що підкреслюють 
благородний силует предмета. У першій половині XIX ст. у 
Варшаві було закладено перші ювелірні фабрики, серед яких 
найвідоміша  фабрика Йозефа Фраже та Кароля Філіппа Мальча. 
Заснована в 1828 році Мальчем фірма в 1867 році перейшла до 
його спадкоємців і проіснувала до 1939 року. 

Вишуканістю форм і оригінальністю декору вирізняються 
представлені у зібранні Музею роботи віденських майстрів.     

З початку XIX ст. Відень стає одним з провідних центрів 
золотарства в Європі. Столовий посуд у стилі неорококо, 
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виготовлений у Відні, можна побачити майже в усіх країнах 
Європи. 

 Колекція західноєвропейських виробів зі срібла є не тільки 
важливим джерелом для вивчення етапів розвитку стильових 
напрямків, художньої майстерності ювелірів. Передусім вона 
дає змогу насолоджуватися красою та дивуватися незвичайними 
та невичерпними можливостями людського таланту. 
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