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Микола Бобришев  
Науковий керівник – доцент, д. а. Коротун І.В.  

  

Архітектор Йозеф Ляйцнер та його роль у забудові 

Чернівців 
У наш час люди мало цікавляться тією чи іншою будівлею на 

вулицях рідного міста, тим, скільки своєї душі вклав архітектор 

для реалізації ідеї. Ось наприклад, якщо запитати «Хто був 

архітектором Костела Пречистого Серця Ісуса, що у місті 

Чернівцях, чи Чиншового будинку купця Адольфа Векслера?» я 

навіть знаю відповідь: «Ну…я не знаю, не цікавився…» А марно, 

адже людина, яка увійшла в історію міста Чернівців, яка 

старалася задля того, щоб місто називали «маленьким Парижем» 

– це Йозеф Ляйнцер. 

Йо зеф Ляйцнер (нім. Josef Laizner) був видатною людиною, 

архітектором, директором вищої державної промислової школи у 

Чернівцях (1878—1895 рр.), ініціатором створення та першим 

директор Буковинського промислового музею. 

Народився 13 червня 1833 року у місті Брно, Моравія, ще в 

той час, як і Чернівці розміщувалися в межах володінь 

Габсбургзької монархії. Після закінчення технічних студій, 

у 1852 році, обійняв посаду асистента, згодом викладача 

креслення вищої реальної школи у Брно, потім у Празі. Тут же 

отримав титул професора. 30 вересня 1878 року Йозеф Ляйцнер 

став, як переможець конкурсу, директором вищої державної 

Промислової школи в Чернівцях, і очолював її упродовж 17 

років. Це був визначний архітектор, який став автором не одного 

архітектурного шедевру у Чернівцях. 

43 роки свого життя він віддав улюбленій роботі та мав гарні 

заслуги у справі піднесення промислового та комерційного 

навчання не тільки на Буковині, але й у всій Австрійській 

державі. Йозеф Ляйцнер виготовляв плани архітектурних споруд 

та в деяких випадках особисто керував будівництвом. Помер 22 

серпня 1895 року в Чернівцях [1]. 

Відомими роботами Йозефа Ляйцнера є: Єзуїтський Костел 

Пречистого Серця Ісуса, 1892–1894 рр., неоготика, (вул. М. 

Бахрушина, 2); Чиншовий будинок для купця Адольфа Векслера 
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(нині приміщення гімназії № 2, вул. Головна, 73); 

Університетський корпус, 1882–1883 рр. (нині навчальний корпус 

№ 2 Чернівецького національного універчитету ім. Ю. 

Федьковича, вул. Університетська, 19); споруда Учительської 

семінарії, 1886–1888 рр. (нині педагогічний коледж, вул. 

Горького, 23); Вища державна промислова школа, 1883–1884 

рр. (нині СШ № 4, вул. Шевченка, 16); комплекс споруд 

Крайового шпиталю, 1883–1886 рр. (нині Чернівецька обласна 

клінічна лікарня, вул. Головна, 137); Промисловий музей, 1894–

1895 рр. у стилі італійського ренесансу (нині Чернівецька обласна 

філія «Укрсоцбанку», вул. Адама Міцкевича, 2); Будинок для осіб 

похилого віку 1888 р. (нині Чернівецька міська клінічна лікарня 

№ 3, вул. Головна, 100); Австро-Угорський банк (нині 

навчальний корпус коледжу Чернівецького національного 

університета ім. Ю. Федьковича, вул. Банкова, 1) [2]. 

Відзначаючи значні заслуги видатного архітектора на його 

честь на 29 сесії VI скликання 31 жовтня 2012 року Чернівецька 

міська рада ухвалила рішення щодо надання вулиці, яка з’єднує 

вулиці Путильську та Марморозьку, імені Йозефа Ляйцнера [3].  

Ім’я архітектора Ляйцнера назавжди вписано в історію 

містобудівного розвитку Чернівців, він започаткував 

архітектурну школу Чернівців, був одним із перших вихователів 

видатної плеяди митців, які створювали обличчя міста протягом 

кінця XIX – початку XX століття. Отже, я закликаю людей: якщо 

вам сподобалась якась будівля, поцікавтеся, хто її спроектував, 

пориньте у її історію, адже у той час, коли ви не звертаєте увагу 

на те прекрасне, що вас оточує, хтось мріє побачити це наживо. 
 

Література 
1. Никирса М. Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і 

площ. — Чернівці : Золоті литаври, 2008 р., 452 с. [дата звернення 

02.03.2019] 
2. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Йозеф_Ляйцнер [дата 

звернення 02.03.2019] 

3.  Редакційне видання Молодий Буковинець. “У Чернівцях 

назвали вулицю на честь видатного архітектора” 

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/51260-u-chernvcyah-nazvali-vulicyu-

na-chest-vidatnogo-arhtektora.html [дата звернення 02.03.2019] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Йозеф_Ляйцнер
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/51260-u-chernvcyah-nazvali-vulicyu-na-chest-vidatnogo-arhtektora.html
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/51260-u-chernvcyah-nazvali-vulicyu-na-chest-vidatnogo-arhtektora.html
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Андріана Бурик 

Науковий керівник ─ доц. Коротун І. В.  

 

Архітектурні обʼєкти ЮНЕСКО в Україні 

Україна ─ член Організації Обʼєднаних Націй із питань освіти, 
науки і культури з 12 травня 1954 року. У 2004 році відзначено 
50-річчя членства України в ЮНЕСКО. 

Одні із важливих аспектів, який визначає активність України 
та її роль у діяльності ЮНЕСКО, ─ участь у керівних та 
програмних органах цієї організації. Починаючи з грудня 1962 
року, у Парижі функціонує Постійне представництво України 
при ЮНЕСКО [1]. 

Членство України в ЮНЕСКО стратегічно зорієнтоване на 
сприяння розширенню міжнародного співробітництва наукових, 
освітніх і культурних інституцій через забезпечення їх участі у 
програмній діяльності Організації. 

Координацію співпраці національних інституцій з ЮНЕСКО 
покладено на Національну комісію України у справах ЮНЕСКО 
– міжвідомчий орган при МЗС України – створений Указом 
Президента України № 212/96 від 26 березня 1996 р. 

Сім українських обʼєктів включено до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Серед них ─ перлини архітектурної 
спадщини: Собор Св. Софії, Києво-Печерська лавра та прилеглі 
монастирські споруди ( 1990 р.);  Ансамбль історичного центру 
міста Львів ( 1998 р.);  Резиденція митрополитів Буковини і 
Далмації, нині – Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича ( 2011 р.);  Дерев’яні церкви Карпатського 
регіону України та Польщі; спільна українсько-польська 
номінація ( 2013 р.) [2].  До Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО внесено церкву святого Юрія у Дрогобичі (Львівська 
обл.; II пол. XVII ст.), церкву Пресвятої Трійці у Жовкві 
(Львівська обл.; 1720 р.), церкву Собору Пресвятої Богородиці у 
Маткові (Львівська обл.; 1838 р.), церкву Різдва Пресвятої 
Богородиці у Нижньому Вербіжі (Івано-Франківська обл.; 1808 
р.), церкву Зішестя Святого Духа у Потеличі (Львівська обл.; 
1502 р.), церкву Зішестя Святого Духа у Рогатині (Івано-
Франківська обл.; поч. XVI ст.), церкву Собору святого 
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Архангела Михаїла в Ужку (Закарпатська обл.; 1745 р.), церкву 
Вознесіння Господнього в Ясіні (Закарпатська обл.; 1824 р.) [3]. 

Крім того, до тентатив-списку внесено 16 українських 
об’єктів, з них такі архітектурні об'єкти: Історичний центр міста-
порту Одеса ( 2009 р.); Астрономічні обсерваторії України (2008 
р.); Миколаївська астрономічна обсерваторія (2007 р.); 
Історичний центр м. Чернігів (1989 р.);  Культурний ландшафт та 
каньйон м. Кам’янець-Подільський (1989 р.); Борисоглібський 
собор ( 1989 р.); Спасо-Преображенський собор ( 1989 р.); 
Кирилівська та Андріївська церкви,  

Київ ( 2009 р.); Держпром, Харків ( 2017 р.) [4]. 
Для нас, студентів факультету архітектури, будівництва та 

декоративно-прикладного мистецтва особливе те, що частина 
Чернівецького національного університету, а саме архітектурний 
ансамбль « Резиденція митрополитів Буковини і Далмації », 
автором якого є архітектор Йозеф Главка, включений до Списку 
завдяки зусиллям керівництва університету і викладачів нашого 
факультету. 

Україна – держава багата культурною спадщиною, яка 
унаочнює сторінки її складної і багатовікової історії. Наше 
історико-культурне надбання – це духовний, економічний і 
соціальний капітал надзвичайно високої цінності, який разом із 
природною спадщиною, є головною складовою національної 
самоповаги і відповідного представлення нашої країни на 
міжнародному рівні. Збереження культурної спадщини впливає 
на формування менталітету нації, стверджує спадкоємність 
одвічних цінностей і традицій, формує базу для сталого розвитку 
суспільства. 

Література: 

1. Україна та ЮНЕСКО https://pidruchniki.com/10810806/ 

ekonomika/ukrayina_yunesko [дата звернення  01.03.2019] 

2. UNESCO Word Heritage Centre https://whc.unesco.org/ [дата 

звернення  01.03.2019] 

3. Карпатські церкви стали спадщиною ЮНЕСКО 

http://www.istpravda.com.ua/short/2013/06/21/126746/ [дата 

звернення  01.03.2019] 

4. Список обʼєктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні 

https://uk.wikipedia.org [дата звернення  01.03.2019] 
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Анастасія Гоменюк  
Науковий керівник — доц. д.а. Коротун І.В.  

 

Архітектурно-містобудівні  особливості міста 

Бразиліа 

 Бразиліа – столиця Федеративної Республіки Бразилія, центр 

федерального округу. Місто відоме своїм міським плануванням, 

сучасною архітектурою та швидким зростанням населення. 

Генеральний план міста розроблений архітектором Лусіо Коста.   

Візитна картка Бразиліа, яка стала наочним посібником для 

архітекторів всього світу – споруди, спроектовані знаменитим 

майстром Оскаром Німейєром. Німейєр замість традиційних 

конструкцій завжди пропонує новаторські форми. Він сам 

сформулював неповторний задум зовнішнього вигляду міста так: 

«Мене не спокушають прямі лінії і кути рукотворних 

конструкцій. Мені близька чуттєва, вільно зігнута лінія. Лінія, яка 

нагадує гори моєї прекрасної країни, витончені вигини річок, 

химерні хмари, чарівне тіло улюбленої жінки».  

У 50-х роках минулого століття Німеєр радикально відійшов 

від сталих стереотипів. Він зумів спроектувати будівлі, яке 

нагадують статуї або памятники архітектури якоїсь дивовижної 

небаченої цивілізації. Враження посилюється неабиякою 

кількістю скульптур, розміщених в інтерʼєрах і по зовнішньому 

периметру фасадів. Колони неначе ледь торкаються землі, 

підкреслюючи легкість споруди; будівлі, виконані із заліза, 

бетону і скла на вигляд позбавлені масивності, їх мʼякі лінії 

напрочуд пластичні і місткі, а зелений ландшафт і вода, органічно 

вписані в екстерʼєр, ніби пожвавлюють їх. Кожна архітектурна 

споруда, вигадана і спроектована Німеєром, приголомшує 

нетрадиційними контурами, несподіваними лініями, зухвалими 

формами.  

Унікальність Бразиліа, котра стала втіленням мрії людини про 

ідеальний технополіс, полягає у єдності загального задуму і 

рішення архітектурного ансамблю. План забудови міста подібний 

до силуету велетенського птаха з розкритими крилами або літака, 

що сидить на землі. У «крилах» птаха розташовані житлові міські 

квартали, в «тулубі» – громадські і державні будівлі, а в «голові» 
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– осереддя генштабів державних органів влади. Незвичність 

планування столиці ще і в тому, що вулиці задумані і 

спроектовані з індивідуальною «спеціалізацією»: вулиця з 

банками, вулиця з магазинами, вулиця з майстернями, вулиця з 

аптеками й ін. Висота забудови житлових кварталів – не більше 6 

поверхів. Місто спроектоване уздовж двох пересічних магістра-

лей (монументальних осей), які і утворюють силует літака. Ці осі 

складаються з конструкції чотирисмугових шосе з 

щонайширшою, засадженою зеленню, смугою між ними. 

Перетнути пішки головну трасу, звичайно, можна, але це стане 

прогулянкою, що украй виснажує, під розпеченим сонцем, адже 

столиця Бразилії - це місто для людей на автомобілях. Масштаби 

усіх ансамблів і комплексів теж розраховані на швидкісне, 

обʼємне сприйняття.   

Будуючи житлові квартали, Німеєр намагався закласти в 

проекти усе саме найпередововіше і найкраще для того часу. 

Мікрорайони не виглядають монотонно, оскільки складаються з 

будинків кількох типів. Строго зорієнтовані по сторонах світу, 

парні квартали розміщені в південній частині, а непарні – в 

північній. Будинки в житлових мікрорайонах, потопаючих у 

зелені, зведені на опорах так, що під ними можуть безперешкодно 

рухатися пішоходи. У такий спосіб забезпечується вільна 

циркуляція потоків повітря. У місті велика кількість садів, 

скверів, парків.   

Бразиліа визнана одним із найзеленіших міст у світі, а штучно 

створений в нім клімат – одним із найкращих. Те, що в місті 

немає жодного промислового підприємства, сприяє ще більшому 

екологічному благополуччю. Місто, яке було спочатку задумане 

адміністративно-державним центром країни, так ним назавжди і 

залишилося. Також воно внесене до списку Світової спадщини 

ЮНЕСКО.  
Література: 

1. Oscar Niemeyer https://www.biography.com/people/oscar-niemeyer- 
9423385 URL [дата звернення: 01.03.2019]  

2. Бразилиа — город, который построили Жуселину Кубичек и 

Оскар Нимейер https://www.tourister.ru/responses/id_16791 URL [дата 

звернення: 01.03.2019]  
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Аліна  Гончаренко 

Науковий керівник – доц., д.а.  Коротун І. В. 

Особливості архітектури деконструктивізму  

Деконструктивізм — напрям у сучасній архітектурі, який 

з’явився у 80-х роках минулого століття і оснований на 

застосуванні в будівельній практиці ідей французького філософа 

Жака Дерріда.  За визначенням Жака Дерріда, це не стиль, а 

метод, підхід архітекторів до основ  традиційного розуміння 

архітектури як виду мистецтва. 

Унікальна гостра образність і авторська індивідуальність 

деконструктивізму дає змогу припустити, що цей стиль – один зі 

шляхів архітектури майбутнього. Деконструктивізм спрямовує 

час споруди вперед, виявляючи сьогодні її потенційні майбутні 

стани. Прийдешнє стає справжнім, а сьогодення скорочується до 

миті [1]. Найбільш відоміші архітектори даного напряму: Пітер 

Айзенман, Френк Гері,  Заха Хадід.  

Працюючи як деконструктивіст, Пітер Айзенман досліджує 

насамперед архітектуру як ідею. На думку Айзенмана, 

архітектура має бути критична, вона не повинна задовольняти 

потреби замовника і розв’язувати його проблеми, навпаки, 

архітектура порушує проблеми. Відповідно до цієї концепції, він 

вибудовує не тільки теорії, але і реальні споруди, часто шокуючи 

замовника. П. Айзенман вважає, що завдання архітектора – 

розкрити те, що було придушене, допомогти виразитися тому, що 

вважалося нефункціональним, безглуздим тощо [2]. 

Френк Гері – один із найбільших архітекторів 

сучасності. Володар найпрестижнішої нагороди в галузі 

архітектури - Прітцкерівської премії 1989 року. Основною ідеєю 

використання цього напрямку вважається бажання глобального 

переосмислення суспільством сучасної архітектури. Архітектура 

для Ф. Гері - це чисте мистецтво, процес не сумісний із 

соціальною ідеологією. Кожна робота Ф. Гері поєднує довільну 

геометрію і пластичні форми [3]. 

Заха Хадід – єдина жінка-архітектор, яка стала лауреатом 

премії Прітцкера (2004 рік). За останні тридцять років її проекти 

поміняли уявлення про те, що таке архітектура.  
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Фірмовий коник Хадід – крайнощі у формоутворенні. Її 

об’єкти наповнені кривими лініями і дисонансними кутами, вона 

завжди використовує спотворений вигляд перспективи для 

створення додаткового відчуття динаміки і деформації.  

Архітектор завжди намагалася зруйнувати загальноприйняті 

канони і «розтягнути» рамки звичного простору, надавши йому 

потужний руховий імпульс. З цією ж метою – посилення 

внутрішнього руху і деформації - Заха Хадід, повністю 

відкидаючи загальноприйняту геометрію, використовує 

викривлену перспективу, яка виявляє гострі кути і криві лінії.  

Кожен новий проект Захи Хадід виглядає ще зухвалішим і 

новаторським у порівнянні з попереднім [4].  

Можливо, з упевненістю стверджувати, що архітектор Заха 

Моххамад Хадід була найвідомішою і успішною жінкою – 

архітектором, що особливо фантастично, якщо зважати на її 

походження з мусульманської країни. 

Деконструктивісти працювали в багатьох країнах на всіх 

континентах. Не зважаючи на загальні декларативні теоретичні 

постулати, вони значно відрізняються один від одного образними 

рішеннями своїх архітектурних творів. Теоретики 

деконструктивізму сприяли розвитку розмаїття архітектури XX 

століття. 
Література: 

1. Фрід Кох. Енциклопедія архітектурних стилів. – Вид. БММ.– 2005. 
URL [дата звернення: 28.02.2019] 

2. Ч. Дженкс і П. Айзенман. Бесіди // Архітектура світу, № 4, Москва, 

1999. Ст. 89 URL [дата звернення: 28.02.2019] 

3. Гері Френк. Електронна енциклопедія https://dic.academic.ru/dic.nsf 

URL [дата звернення: 28.02.2019] 
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Альберт Гуралюк 

Науковий керівник – доц. Гомонович С. С. 

 

Врахування громадських інтересів при плануванні 

територій м. Чернівці 
В українському законодавстві важлива складова –   

встановлення порядку врахування громадських і приватних 

інтересів при плануванні і забудові територій. Цей порядок 

передбачений розділом IV
1 
Закону України «Про планування і 

забудову територій» (ст. 30
2
), який має назву «громадське 

обговорення». Він передбачає низку заходів, які повинні вжити 

органи місцевого самоврядування при плануванні і забудові 

територій із тим, щоб надати можливість громадськості заявити 

пропозиції та зауваження, виходячи зі своїх інтересів, а також 

встановлює механізм урахування цих інтересів.  

Громадському обговоренню підлягають розроблені та 

погоджені в установленому законодавством порядку проекти 

місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, 

які пройшли в установленому законодавством порядку державну 

експертизу, а саме: 

- схем планування територій адміністративно-територіальних 

одиниць, їх окремих частин; 

- генеральних планів населених пунктів; 

- детальних планів територій; 

- проектів забудови територій; 

- містобудівного обґрунтування розміщення об’єктів 

містобудування [1]. 

Для врахування громадських інтересів при плануванні 

територій міста Чернівці впроваджена програма Бюджет участі, 

яка дає шанс реалізувати місцевою владою пропоновані проекти. 

Бюджет участі – це демократичний процес, який надає 

можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів 

місцевого бюджету через створення проектів для покращення 

міста або голосування за них. Тобто будь-який житель міста може 

подати проект, пов’язаний із покращенням життя в місті 

Чернівці, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і 

спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках бюджету 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080509.html
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даного року. Також платформа «Громадський проект» допомагає 

мешканцям брати участь у конкурсі, не виходячи з дому, 

достатньо подати заявку on-line і відслідковувати долю свого 

проекту просто на сайті Чернівців. Сам процес програми Бюджет 

участі складається з 5-ти етапів, а саме: подання проектів; 

розгляд ідеї; голосування; виявлення переможців та реалізація 

[3]. 

Отже, в місті Чернівці існує цікава програма для врахування 

громадських інтересів та реалізації ідей. Програма Бюджет участі  

надає чернівчанам шанс вплинути на своє місто для покращення 

життя в ньому. 

 

Література: 
1. Закон України «Про планування і забудову територій»  

[1 , IV
1
, ст. 30

2
] 

2. Державні будівельні норми України: ДБН Б.2.2-12:2018  

«Планування і забудова територій» 

3. Бюджет участі | Громадський проект Чернівці [Інтернет ресурс]. –

Режим доступу: https://gb.city.cv.ua   

4. Офіційний портал Чернівецької міської ради [Інтернет ресурс]. – 

Режим доступу: http://chernivtsy.eu/portal 
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Олівія Дімітрішина 

Науковий керівник доц. Коротун І.В. 

 

Архітектура, що кидає виклик нашому сприйняттю 

реальності  
 

«…ми живемо у всесвіті, вік якого ми не можемо повністю 

обчислити, оточений зірками, відстані яких ми взагалі не знаємо, 

наповнені речовиною, яку ми не можемо повністю визначити, 

діючи відповідно до фізичних законів, властивості яких ми 

насправді не розуміємо.» 

(Білл Брайсон) 

 

Архітектура в процесі свого розвитку сформувало загально-

прийнятий закон «Форма відповідає функції. Але архітектура не 

впізнала би таких сильних змін якби керувалась лише функціями 

та загальним баченням людей навколишнього середовища.   

На мою думку, форма повинна відповідати уяві та простору. 

Споруда не повинна відповідати стереотипам, а архітектор 

повинен перенести свою уяву в реальний світ. Тому сьогодні 

доречніше буде керуватися перефразованою версією цього ви-

слову німецьким архітектором Оле Ширан «Форма відповідає 

фантазії». 

      Цієї думки дотримується і відомий американський архітектор 

Марк Фостер Гейдж. У своєму виступі на TEDxMidAtlantic [1] він 

зауважив, що «Архітектура повинна естетично нагадувати про 

речі, набагато кращі ніж ми самі». У цих словах можемо 

переконатися, просто поглянувши на його проекти. Він може 

перетворити звичайний простір на портал в інший світ і цим 

самим довести, що реальність, яка нас оточує, може повністю 

відповідати тому, що ми звикли називати фантазією. 

      Будівля, нині, це прототип ідеї того, як житлове приміщення 

або робоче місце може виглядати по-іншому. Якщо колись 

вважалося, що вона являє собою обмежене приміщення, яке має 

відокремити зовнішній простір від внутрішнього і відповідати 

якійсь функції та загальним фізичним законам, то зараз 
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архітектура кидає виклик цим самим фізичним законам і поєднує 

непоєднуване.  

Споруда – це взаємодія між фізичною реальністю і концеп-

туальною можливістю. Саме тут у гру вступає ще одна характе-

ристика сучасних споруд, яку Оле Ширан називає «narrative 

hybrids» (з анг. «розповідні гібриди») [2]. За його словами – це 

«структура чисельних одночасних історій, які розгортаються 

всередині споруд, що зведені нами» [2]. Організація простору 

стає більш складним і виконує більше функцій. Будівля стає так 

званим гібридом, у якому передбачено всі життєві потреби 

людини. Це можна порівняти з тілом людини, яке ззовні виглядає 

досить простим, але всередині насправді має десятки органів, які 

злагоджено працюють разом і підтримують один одного, цим 

самим забезпечуючи нас усім необхідним. Неймовірний приклад 

цього - проект електростанції відомого датського архітектора 

Бьярке Інгельса, де звичайний дах він перетворив на лижну трасу. 

[3]  

Порівнюючи минуле і сьогодення, ми можемо побачити 

досить великий розвиток у галузі архітектури. Ще на початку 

минулого століття ніхто не міг собі уявити, що будівля може 

повністю відмовитись від прямих стін і гострих кутів. Але зараз 

хвилясті форми в спорудах наявні досить часто. Так само ніхто не 

міг уявити, що будівлю можна підняти вище хмар. Зараз же 

простими хмарочосами нікого не здивуєш.  

Важливо пам’ятати, що архітектура пише історію і саме 

історія описуватиме наш час наступному поколінню. Саме тому 

все, що створюється тепер, повинно виходити за рамки 

можливого, щоб в кінці у жодного не виникало сумнівів щодо 

реальності наших задумів.   
                                                  Література: 

1.Марк Фостер Гейдж, TEDxMidAtlantic, https://www.youtube.com/wat-

ch?v=7v5hmQt57lc&list=PLpT2Cl2l_UqFOxsaUtrQmT3u2cYPb15I2&inde

x=23&t=0s ,  24.02.2017, [дата звернення: 01.03.2019] 
2.Оле Ширан, TEDtalks, https://www.youtube.com/watch?v=iQsnObyii4-

Q&t=821s , 05.02.2016, [дата звернення: 01.03.2019] 
3. Н. Платонов, журнал «The Architect»,  
https://thearchitect.pro/ru/news/5588-Elektrostantsija_s_lyzhnym_spuskom-

_na_kryshe  23.07.2017, [дата звернення: 01.03.2019]  

https://www.youtube.com/wat-ch?v=7v5hmQt57lc&list=PLpT2Cl2l_UqFOxsaUtrQmT3u2cYPb15I2&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/wat-ch?v=7v5hmQt57lc&list=PLpT2Cl2l_UqFOxsaUtrQmT3u2cYPb15I2&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/wat-ch?v=7v5hmQt57lc&list=PLpT2Cl2l_UqFOxsaUtrQmT3u2cYPb15I2&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=iQsnObyii4-Q&t=821s
https://www.youtube.com/watch?v=iQsnObyii4-Q&t=821s
https://thearchitect.pro/ru/news/5588-Elektrostantsija_s_lyzhnym_spusk-om_na_kryshe
https://thearchitect.pro/ru/news/5588-Elektrostantsija_s_lyzhnym_spuskom-_na_kryshe
https://thearchitect.pro/ru/news/5588-Elektrostantsija_s_lyzhnym_spuskom-_na_kryshe
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Анна Дмитрів 

Науковий керівник –  доц. Журавський О.Д., 

асист. Куцик О.В. 

 

Проектування оболонки з високоміцних бетонів 
В останні роки зростає потреба в спорудах великої місткості: 

ринках, спортивних спорудах, видовищних підприємствах і т.д. 

Прольоти таких споруд можуть перевищувати 100 м, а місткість - 

100 тис. чол. Перед інженерами постає завдання, як перекривати 

такі прольоти. 

Дослідження показали, що найекономічнішими при великих 

прольотах є тонкостінні просторові конструкції, які складаються 

з тонкостінних оболонок, окреслених по криволінійних 

поверхнях або поверхнях багатогранників, і контурних елементів, 

які передають навантаження від покриття на колони або несучі 

стіни. 

Оболонка має малу товщину, і на відміну від плоскої плити, її 

поверхні властива кривизна в одному або двох напрямках, 

завдяки чому в оболонках виникають зусилля переважно одного 

знаку [1]. 

Тип тонкостінного просторового покриття визначається, 

переважно, конструкцією оболонки. Оболонкою називається тіло, 

обмежене двома криволінійними поверхнями, відстань між якими 

значно менша від інших розмірів. Поверхня, яка ділить навпіл 

товщину оболонки, називається серединною поверхнею. [2]. 

Існують кілька типів оболонок: 

 позитивної гауссова кривизни на прямокутному плані; 

 
Рис. 1. Оболонки позитивної гауссова кривизни 

 

 циліндрична; 
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Рис. 2. Циліндричні оболонки 

 гіпару. 

 
Рис. 3. Оболонки гіпару 

 

Література: 
1. Байков В.Н. Проектирование железобетонных тонкостенных 

пространственных конструкций: учебноє пособие для вузов. Киев, 

1992. 113 с. 

2 Пособие по проектированию железобетонных конструкций из 

тяжёлого бетона. 1994.-32 с. 
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Анастасія Донець 

    Науковий керівник – доц. д.а. Коротун І.В. 

Вплив школи «Баухаус» на розвиток архітектури 

XX століття 
Двадцяте століття ознаменувалося як переломний револю- 

ційний період у розвитку архітектури. На його початку 

відбувалась індустріалізація, яка змінила спосіб життя людей і 

потреби суспільства. Архітектура та мистецтво загалом 

потребувало докорінного переосмислення цінностей та 

створення нового напряму розвитку. І формування його 

почалося під впливом європейської школи мистецтв «Баухаус», 

стиль та філософія якої стали основою нового архітектурного 

руху, котрий сформував вигляд ХХ століття. 

Школа «Баухаус» заснована 25 квітня 1919 р. у місті Веймар 

(Німеччина). Цей навчальний заклад, який існував у Німеччині з 

1919 по 1933 рік, а також мистецьке обєднання, яке виникло в 

рамках цього закладу, і відповідний напрям в архітектурі. 

Невдовзі після заснування школа «Баухауз» стала повноправним 

інститутом європейського мистецтва. У різні  часи тут 

викладали видатні європейські майстри: художники Йоганнес 

Ітен, Василь Кандінський, Тео ван Гусбург; скульптори Гергард 

Маркеш та Оскар Шлеммер; архітектори Ель Ліссіцкий, Міс ван 

дер Рое, Ганнес Майєр та інші митці. Засновник школи та 

головна фігура стилю – берлінський архітектор Вальтер Гропіус. 

Основною ідеєю створення школи було налагодження тісної 

співпраці між людьми творчих та технічних професій, зокрема, 

художниками, майстрами-ремісниками та інженерами- 

архітекторами. Архітектура розглядалась як «прообраз соціаль- 

ногї згоди», який по’єднує мистецтво, ремесло і техніку [1]. 

Основні положення стилю «баухаус» були викладені у 1919 

році у так званому «Маніфесті Баухауса». В загальному 

розумінні архітектура має бути строго функціональною, 

економічною і зорієнтованою на технології масової доступності. 

В основі форм – удосконалення та спрощення навколиш- нього 

світу: лаконічні, зрозумілі, функціональні  форми. Мінімум 

орнаменту, максимум функціональності, використання 



18 
 

асиметрії і повторюваної симетрії, максимальне використання 

простору приміщень. Головна увага акцентувалась на конст- 

рукції будівлі, а також на її інтер'єрі. Почали використовувати 

залізобетонні та ковані металеві елементи, а також скло. Такі 

споруди не вимагали занадто великих вкладень і при цьому 

відповідали естетичним і функціональним вимогам. 

Основним фактором формування стилю стало пристосування 

до механізації життєдіяльності. Ключовим завданням стало 

поєднання функціональністі і мистецтва. Механізми перетворю- 

вали в об’єкти творчості. Таким чином творилась нова система 

цінностей раціонального мистецтва, яке доступне кожному [2]. 

Хоча «Баухаус» існував як навчальний заклад тільки до 1932 

року, стиль «баухаус» не припинив своє існування. Діячі та 

вихідці школи були змушені шукати прихисток для свого 

мистецтва в інших країнах. У такий спосіб стиль баухаус 

імпортований і розвивався в інших індустріальних країнах та 

поширився у світовому масштабі. 

Згодом з’явився інтернаціональний стиль, який вважається 

домінантним стилем в архітектурі XX століття. Започаткований 

він був митцями школи «Баухаус». Саме тому 

інтернаціональний стиль – сміливо можна назвати еволюцією 

стилю «баухаус» в більший значний масштаб. Адже в основі 

інтернаціонального стилю стоїть філософія та основи стилю 

«баухаус». З цього випливає прямий висновок про 

безпосередній вплив європейської школи – «Баухаус» на 

розвиток архітектури в XX столітті. 

Школа «Баухаус» стала джерелом не тільки архітектури XX 

століття, але і початком та основою нової мови архітектури, яка 

сьогодні є для нас сучасністю. Баухауз та пов’язані з ним об’єкти 

у містах: Веймар Дессау, Бернау, Берлін у 1996 (доповнено 2007) 

внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Література: 

1. Баухауз: Революция в дизайне http://www.lookatme.ru URL 

[дата звернення 28.02.2019] 

2. «Баухауз» перша школа художнього 

конструювання. http://stroymetr.com. URL [дата 

звернення 28.02.2019] 

 

http://www.lookatme.ru/
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Андрій Дронюк 

Науковий керівник  –  доц. Журавський О.Д. 

                        Асист.  Куцик О.В 

 

Проектування залізобетонних конструкцій з 

фібробетону на основі полімернох фібри 
    Фібробетон – різновид цементного бетону, в якому досить 

рівномірно розподілені фібра або фіброволокна як армeвальний 

матеріал. 

    Під збірною назвою «Фібра» мається про відрізки тонкого 

сталевого дроту, відходи цвяхового виробництва та ін, Волокна 

металу, зі скла, полімерів  переважно.        

    Фібра додається у бетон на стадії виробництва бетонної 

суміші, виконуючи функцію армувального компонента, і сприяє 

поліпшенню якості бетону, підвищуючи його тріщиностійкість, 

деформативність, водонепроникність і морозостійкість.    

    Фібробетони застосовують у збірних і монолітних 

конструкціях, які працюють на знакозмінні навантаження. 

Найважливіша характеристика фібробетону — міцність на 

розтягнення — є не тільки пряма характеристика матеріалу, але і 

непрямою, і відображає його опір інших впливів. Ще одна 

важлива характеристика фібробетону —  його довговічність.  

. У минулому з розрахунком на зниження крихкості і кількості 

появи тріщин, вживалися заходи щодо підвищення міцності 

бетону. Так, будівельники додавали дисперсні волокна і 

розподіляли їх рівномірно по всій бетонній масі. Внаслідок  

характеристики отриманого бетону поліпшилася  

міцність підвищилася до 30%; стійкість до фізичних навантажень 

зросла; тріщини утворювалися рідше. Розрізняють дві групи 

фібри: металева - вихідною речовиною є сталь, вона має різну 

форму і розміри; неметалічна - проводиться з таких матеріалів, як 

скло, акрил, бавовна, базальт, поліетилен, карбон, вуглевод і інші. 

Волокна бавовни, віскози і нейлону надають специфічні 

особливості бетону, армованого фіброю зі сталі. Структура 

фібробетону являє собою однорідну конструкцію, яка з усіх боків 

пронизана волокнами з різних матеріалів. 

Кожен матеріал має плюси і мінуси. Фібробетон не виняток 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Переваги 

   Бетон із фіброволокном - найкращий матеріал для виконання 

багатьох будівельно-ремонтних завдань. Виділяють такі переваги 

фибробетону:  

1. зниження витрат на будівництво при використанні 

фібри для армування замість армувальної сітки або 

каркасу; 

2. висока продуктивність роботи по фібробетону;  

3. витрата бетону із застосуванням фібри значно 

меншою; 

Недоліки  
На подив, мінус у цього бетону тільки один, а саме - висока 

вартість, якщо порівнювати зі звичайним бетонним розчином. 

Однак цей недолік легко компенсується довговічністю 

будматеріалу і його стійкістю до зношування. 

З огляду на вищезазначені технічні характеристики 

фибробетону, цей матеріал став популярним на ринку. Він в 

конструкціях, на які чиниться сильний тиск  навколишнього 

середовища.. Сталевий фибробетон найчастіше використовується 

для: 

1.  шпали,фундаменту, мостового покриття, 

берегозахисних смуг;  

2. підлог, тунелів; 

3.  доріг, смуги для зльоту і посадки на аеродромах, 

тротуарів; тротуарних плиток, бордюрів; каркасів 

конструкцій, монолітних споруд; 

4.  каналів для водовідведення, шахти колодязів під 

каналізацію, греблель, водоочисних систем; фібробетону 

підлоги. 

Література: 
1.  ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009. Настанова з проектування та 

виготовлення сталефібробетонних конструкцій. – Київ.: Мінбуд 

України – 2009.  

2. Досвід застосування фібробетону у будівництві. О.Ю Дорошенко , 

М.Ю. Дорошенко 
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Максим Жижій 

Наукові керівники – м.н.с. Сумарюк О.В., 

асист. Романкевич В.Ф.  
 

Модифіковані портландцементи для 

високофункціональних бетонів 
Виконання дослідної роботи передбачало визначення впливу 

ультрадисперсних добавок на механічні властивості 

портландцементу як модифікованого матеріалу. Основний 

показник, який необхідно було визначити міцність на згин та 

стискання.  

Метод випробування цементу описаний в ДСТУ EN  196-

1:2007. Сутність його полягала у визначенні міцності при згині 

цементних балок розмірами 40*40*160мм. Відповідно до даного 

методу цементний розчин отримують механічним змішуванням 

та ущільненням у формі за допомогою струшувального столу. 

Відповідно до вимог підбору складу цементної суміші 

розраховано кількість необхідних компонентів. Для еталонного 

зразка: вода – 225 г; цемент – 450 г; еталонний пісок – 1350 г. Для 

додавання МК і МТК розраховувалися різні склади, оскільки 

бралося різне співвідношення від маси цементу (2 %;   5 %; 10 %). 

На кожен відсоток залито по 3 зразки для середнього показника. 

Після того, як розчин був розміщений у підготовлені форми, 

на них кладуть плоску пластину зі скла, сталі або іншого 

непроникного матеріалу, який не реагує з цементом.  

Розформування зразків виконується після виготовлення за 20–

24 год, після чого їх вміщують у ємність з водою для подальшого 

зберігання. 

Загалом залито 21 зразок (еталонні зразки – 3 шт.; по 3 зразки 

на кожен відсоток метакаоліну та мікрокремнезему). 

Міцність при згині визначають спеціалізованим приладом або 

за допомогою відповідного пристрою до машини для 

випробування міцності на стискання. 

Цементні зразки давилися на 7-ий, 28-ий, 56-ий день після 

їхнього приготування. На основі даних, отримані в результаті 

перевірки міцності на згин наведене на графіку, за допомогою 
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якого можна проаналізувати, як протягом вказаних днів міцність 

цементних балок на згин збільшувалася. 

 

 
Це зумовлено тим, що при додаванні метакаоліну та 

мікрокремнезему їхні частинки заповнюють порожнини між 

зернами цементу, завдяки чому знижується пористість, 

збільшується щільність і міцність цементного каменю. 
Література 

1. Саницький М.А. Вплив мінеральних добавок на властивості 

цементуючих систем для високофункціональних бетонів. Львів, 2012. 
2. Русин Б.Г. Високофункціональні бетони на основі 

портландцементів, модифікованих ультра-дисперсними мінеральними 

добавками.  Львів, 2014.    
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Ігор Корчистий 

Науковий керівник – доц. Гомонович С.С. 

 

Збереження архітектурної спадщини м. Чернівці – 

вагома складова у розвитку туристичної галузі регіону 
       Із настанням ХХІ століття туризм почав характеризуватися 
як один із популярних видів економічної діяльності, котрий 

набирає оберти в своєму розвитку, випереджаючи при цьому 

темпами зростання доходів такі галузі, як нафтовидобуток та 

автомобілебудування. І це не дивно, адже успіх цієї галузі 

зумовлений однією з найголовніших потреб людства – пізнанням 

навколишнього світу [1]. 

       І місто Чернівці не виняток, щороку воно приваблює сотні 

тисяч туристів, адже це одне з історичних міст України, 

унікальне та старовинне архітектурно-культурне середовище 

якого формувалося впродовж сторіч представниками різних 

народів та віросповідань. І саме старовинна частина міста, яка 

може розповісти сучасним людям про те, як виглядали міста 

сотні років тому, про традиції зодчества, відігріє велику роль у 

привабленні багатьох туристів. Можна прослідкувати величезну 

хронологію різних архітектурних і мистецьких стилів, які 

панували на території Буковини, то у складі Австро-Угорської 

монархії, або Румунського королівства впродовж XVIII – першої 

половини XX століть.  

       В історичній зоні міста можна розгледіти майже всі 

художньо-естетичні тенденції європейської архітектури, такі як 

класицизм, функціоналізм, необароко, ар-деко, неоренесанс, 

модерн, неоготика, ампір. Також великий вплив на вигляд 

Чернівців справили нашарування представників різних етнічних 

культур. У місті нараховується понад 700 пам’яток та об’єктів 

культурної спадщини, які і утворюють туристично привабливий 

образ міста, яке не припиняє дивувати та вражати туристів своєю 

красою та величчю [2]. 

      Однак зараз ми можемо спостерігати тенденцію халатного 

ставлення до архітектурної спадщини Чернівців. На наших очах  

відбувається руйнування краси та слави історичних перлин міста, 

зокрема фасадів, їхніх складових елементів, дверних отворів та 
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унікальних автентичних заповнень брам. Разом із цим місто 

втрачає свою неповторність та привабливість. [3] 

       Як сфера економічної діяльності, туризм, з одного боку, 

визначається попитом і споживанням відвідувачів, а з іншого – 

він належить до товарів і послуг, які виробляються для 

задоволення цього попиту. Туризм дає величезний поштовх для 

розвитку регіону, і Чернівці мають велику популярність у 

туристів, що надзвичайно активно сприяє розвитку міста. Однак, 

щоб підтримувати заданий темп розвитку та збільшувати 

туристичну чарівність нам усім потрібно сприяти збереженню 

архітектурної спадщини, того, що розвиває місто та робить його 

унікальним. Сама історія дала йому вигляд, але тільки нам 

вибирати, яким воно стане. 
Література: 

1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної галузі в україні. Чернівці: ХХІ, 
2003.- Розділ 1.1-1.3 

2. Інтернет-ресурс/Режим доступу  

      https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/u-chernivcyah-ponad-700-pam-           

yatok-ta-ob-ektiv-kulturnoyi-spadschini-280776 

3. Інтернет-ресурс/Режим доступу  

https://e-dem.in.ua/chernivtsi/Petition/View/770 
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Ірина Литвин 

Науковий керівник –  асп. Довганюк А. І. 

 

Дослідження історико-архітектурної спадщини району 

Садгора міста Чернівців 
Колишнє містечко Садагура сьогодні є районом Чернівців із 

сучасною назвою Садгора. Тут розташовувався російський 

монетний двір, збудований у 1770 році за часів генерала Петра 

Гартенберга. Місцевість отримала його ім’я, адже Гартенберг по-

російськи Садгорский [1, с. 125] . Нині ця територія - район 

Чернівців.  

У різні історичні періоди Садгору населяли різні народності,  

тому район вирізняється унікальною історико-архітектурною 

спадщиною. Визначними місцями є єврейська синагога, будинок 

великого рабина та костел Архангела Михаїла. 

Синагога разом із прилеглим до неї комплексом -колишнє 

володіння цадика Ісраеля Фрідмана, духовного батька 

садгірських хасидів, який оселився у Садагурі у 1841 році, 

прибувши з Ружина (сучасна Житомирська область). Зведена у 

1842 році, вона була центром єврейського життя до середини ХХ 

століття. Побудована в романтичному стилі, з використанням 

мавританських мотивів [2]. 

Синагога в Садгорі, поштівка початку ХХ ст.[4] 
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Під час добудови на початку ХХ століття вдосконалено 

парадний фасад споруди. Він складається з центрального 

ризаліту, який приховує під собою покритий чотирисхильним 

дахом об’єм будівлі, одноповерхових флігелів та розміщених по 

краях двоповерхових гранованих веж. Центральна частина 

фасаду являє собою близьку до квадрата стіну, прорізану трьома 

високими арочними отворами й увінчану пластичним карнизом 

[2]. 

Після Другої світової війни синагогу закрили, і розмістили тут 

спочатку майстерню з ремонту танків, а потім – сільгосптехніки. 

З часом будівля синагоги занепала. У 2006 році споруди 

комплексу передали єврейській громаді і дотепер  прводилася 

реставрація [3]. 

У центрі Садгори біля ринкової площі розміщений костел 

Святого Архангела Михаїла 1815 року, побудований по вулиці 

Івана Підкови. Храм було повторно освячено у 1898 році після 

ремонту. У 60-х роках ХХ століття костел закрили, розмістивши 

в ньому склад продовольчих товарів. Храм повернули римо-

католицькій громаді на початку 90-х років і переосвятили. В наші 

дні триває його чергова реставрація [2]. 

Багато історико-архітектурних пам’яток Садгірського району 

було втрачено за насичений подіями період його існування. Від 

монетарні залишилися лише згадки про її розташування. Замок 

барона Мустяци зазнав численних перебудов, та нарешті, його 

знесли повністю. Малої кількості пам’яток, збережених до наших 

днів та відновлених, недостатньо для заохочення постійного 

туристичного інтересу. Проте Садгора - місце єврейського 

паломництва. Хасиди з усього світу кожного року приїжджають 

сюди віддати шану могилі цадика. 

Література: 
1. К. Козак, Е. Фішер. Краєзнавство Буковини/Золоті литаври, 

2006. С. 125. 

2. Садгора і Долішні Шерівці URL: https://andy-

travelua.livejournal.com (дата звернення 28.02.2019). 
3. Чернівці. Садгора URL: https://www.castles.com.ua (дата 

звернення 28.02.2019). 

4. Садгора – спадщина масона, карбувальника монет URL: 

https://zbruc.eu (дата звернення 28.02.2019). 
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Андрій Лукащук 

Науковий керівник –  доц. Полевецький В.В.  

 

Будівництво будівель і споруд на 

карстонебезпечних територіях  Західної України 
       Карст – це сукупність геологічних, гідрогеологічних, 

техногенних процесів і явищ, пов’язаних із діяльністю води 

(поверхневою і підземною) та обумовлених розчиненням 

скельних або напівскельних гірських порід. В результаті 

відбуваються зміни структури, стану цих і вищерозміщених 

порід, утворення каверн, тріщинуватих зон і пов’язані з ними 

деформації основ споруд, земної поверхні (провали, осідання та 

інше). 

      Проектування основ, фундаментів та підземних споруд має 

виконуватися з урахуванням особливих навантажень у вигляді 

впливів, зумовлених деформаціями основи карстового генезису 

(осідання, провал на локальній ділянці ймовірного характеру) а 

також з урахуванням класу відповідальності будівель і споруд.  

Будівлі та споруди, основу яких становлять грунти, здатні до 

карстоутворення, потрібно проектувати зважаючи на карстові або 

карстовосуфозійні деформації (далі - карстові деформації) та 

особливості розвитку карстових процесів. При проектуванні 

будівництва в карстових районах необхідно враховувати: 

- карстові деформації земної поверхні; 

- знижену несучу здатність закарстованих порід та 

відкладів, які утворюють поверхневі та схоронні карстові 

форми; 

- особливості гідрологічних і гідрогеологічних умов; 

- можливість значної активізації або гальмування розвитку 

карсту та пов’язаних з ним явищ унаслідок господарської 

діяльності людини [1]. 

Через відсутність конкретних рекомендацій для обчислення 

фундаментів на закарстових територіях розрахунки, як правило, 

виконуються із застосуванням спрощених підходів до оцінки 

деформативності основи при утворенні карстових деформацій, 
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що в деяких випадках може призвести до руйнування 

фундаменту при утворенні карстових деформацій. Більшою 

мірою це стосується фундаментів підземних споруд. За 

результатами досліджень українських фахівців розроблено низку 

пропозицій щодо розрахунку фундаментів на закарстовиих 

територіях [1], які підвищують експлуатаційну надійність. 

      Проте залишається майже невивченим визначення здатності 

основи фундаментів біля краю карстового провалу, що знижує 

надійність виконуваних розрахунків. Найважливіше для 

обчислення фундаментів на закарстових територіях є визначення 

розрахункових параметрів карстових деформацій і 

розрахункового прольоту фундаменту. Через значні труднощі 

прогноз цих параметрів потребує високої кваліфікації інженера-

геолога і геотехніка [2]. 
Література: 

1) Ю. Слюсаренко, Ю. Немчинов, О. Бєлоконь, Я. Червінський, А. 

Дворник. Настанова з проектування будинків, будівель та 

споруд на закарстових територіях.  Київ. Мінрегіон України 

2015. C. 6 --- 17. 

2) Готман Н. З. Расчет карсто-защитных фундаментов зданий / Н. 

З. Готман // Основания и фундаменты. 2008. №1. C. 20 --- 24. 
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Дмитро Лук’янов 

                                       Науковий керівник  - доц.  Коротун І.В. 

 

Висотне будівництво: перспективи та проблеми 
     Тематика образу висотної будівлі ХХІ століття має досить 

широку джерельну та публіцистичну базу, насамперед з огляду 

на  великий доробок сучасного експериментального 

проектування.  Досить детальна праця  над темою ролі висотних 

будівель у гіпермегаполісах майбутнього, населення яких 

становитиме  50 000 000 млн осіб - книга К’єра Аль-Кадмані та 

Міра Алі ,,Майбутнє міста: висотні будівлі та місто 

проектування”. Автори загалом схильні вважати висотні будівлі 

та хмарочоси най з оптимальнішими з економічного й 

енергетичного поглядів структурами життєвого простору 

надвеликих міст, та виділяють низку інших позитивних ознак, 

серед яких символічна та образна. 

У межах професійного дискурсу щодо архітектури висотної 

будівлі ХХІ століття значне місце посідає тематика 

самодостатності та ,,біокліматичності”. Тут можна звернути увагу 

на цілий ряд досліджень, зокрема кілька монографій Кена, де 

головну увагу сконцентровано на функціональних, планувальних 

та біологічних аспектах, символічні й архітектонічні якості в 

основному подаються у руслі експресивного неомодернізму. 

Згадані якості розглядають, як правило, в контексті історичної 

ретроспективи та подієвого оновлення новин, у якому однак 

деколи трапляється і глибший аналіз академічного характеру, як 

зокрема, у книзі Гая Норденсона ,,Високі будинки”. 

     Образу висотної будівлі пройшов дві чіткі стадії свого 

розвитку. Перша припадає на період зародження хмарочоса, як 

нової проектно-архітектурної одиниці так званої “чиказької 

школи” та наступного його розвитку у нью-йоркській практиці.  

    Для цього періоду характерною є наявність чіткої 

ренесансно-центричної свідомості, помітно присутня навіть у 

найвизначніших будівлях того часу, на зразок Carson, Pirie, Scott 

and Company Building. Друга, що зародилась у Європі, ввібрала у 

себе принципи абстрактного мистецтва ті кристалічні моногенні 

форми, мова яких здебільшого  актуальна і для сучасного 
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зведення висотних будівель. Закінчення епохи індустріалізму та 

його архітектурного виразу – модернізму не привело до відмови 

від його позитивних набутків, а лише звільнило від суворої 

догматики та безальтернативноті, доповнення згодом такими 

важливими складниками, як екологічна, інформаційна свідомість. 

Разом із тим накопичений проектний та пошуковий досвід у 

рамках інших споруд, дає змогу вважати, що сучасний вигляд 

висотної будівлі починає переосмислювати  завдання провідних 

шкіл, які працюють у сфері архітектурної теорії, визначити його 

основні напрямки. 

     Водночас, аналізуючи досвід висотних будівель, не можна 

не звернути на можливі негативні моменти. Дотепер немає 

однозначної відповіді щодо впливу висотності на якість життя та 

здоров’я людини. Крім того, як створюють дослідження фахівців, 

як постійне перебування людини на великій висоті може 

призвести до суіцидальних наслідків. Також безсистемне 

розміщення висотних будівель у історично сформованій забудові 

центральної частини міста  порушує цілісність історичних 

архітектурних ансамблів, до втрати ними художнього та 

семантичного значення. 

     Важлива також проблема зміни візуального оточення, що 
пов’язана зі звичністю навколишнього середовища. Висотні 

будівлі значно впливають на сприйняття простору за рахунок 

свого об’єму, що призводить до певного візуального 

дискомфорту. 

 

Література: 

1. ,,Архітектурне проектування висотних будинків” Л.М. 

Ковальський, Г.В. Кузьміна. [дата звернення: 28.02.2019] 

2. ,,Майбутнє міста: висотні будівлі та місто-проектування” 

К’єра Аль-Кадмані та Міра Алі. [дата звернення: 

28.02.2019] 

3. ,,Високі будинки” Гая Норденсона. [дата звернення: 

28.02.2019] 
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Олексій Лучак 

Науковий керівник – доц. Полевецький В.В. 

 

Розрахунок плитних фундаментів  

16-ти поверхових житлових будинків  

(методом С.М. Клепікова на прикладі  м. Чернівці) 
Конструкції, які опираються на пружну основу, мають 

найпоширеніше застосування в будівництві. Прикладом пружної 

основи може служити грунт або палі, на які опирається будівля; 

близько розташовані один від одного колони, балки або ригелі 

рам, на яких лежить якась конструкція (балка, ферма) і тощо. Для 

розрахунку плитних фундаментів використовувано метод С.М. 

Клепікова [1].   

При розрахунку конструкцій на грунтовій основі 

пропонується оцінювати жорсткість основи, виходячи із 

граничих значень,  наведених  у  нормативних документах. При 

цьому для визначення коефіцієнта жорсткості основи 

пропонується виходити із середнього значення тиску під 

підошвою фундаменту, а осідання обчислювати будь-яким з 

апробованих на практиці методом розрахунку основ.  Такий 

прийом визначення характеристик жорсткості  основи, яка в 

загальному випадку виявляється змінною в плані споруди, 

допомагає правильно розрахувати конструкції за  методом 

Вінклера з постійним або змінним коефіцієнтом жорсткості. 

Метод Вінклера – це найприйнятнійший спосіб для 

практичних розрахунків основ і  фундаментів. При правильному 

виборі чисельного значення коефіцієнта жорсткості основи, 

отриманий результат буде  близько відповідати натурним даним. 

Залізобетонна плита на пружній основі --- найважливіший 

конструктивний елемент промислового, цивільного, 

гідротехнічного і аеродромно-дорожнього будівництва.   

Прикладом можуть служити суцільні фундаментні плити під 

багатоповерхові каркасні і безкаркасні будівлі, які зводяться на 

слабких грунтах; фундаменти промислових етажерок, широко 

застосовуваних у хімічній, нафтовій, машинобудівної та інших 

галузях промисловості; фундаменти елеваторів; нижня частина 

шлюзів; плити підлог виробничих цехів і тощо. 
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Широке використання  при розрахунку  плитних фундаментів 

має метод   кінцевих різниць.  Він допомагає  простим  і 

доступним математичним апаратом, розраховувати плити, які 

лежать на пружній основі, змінної жорсткості і завантажені 

довільним навантаженням. Значущість даного методу, як відомо, 

ще більше зросла через застосування сучасних програмних 

комплексів, завдяки яким фундаментна плита розраховується на 

будь-який вплив. 

Рівняння пишеться для всіх вузлів у схемі конструювання, 

розташованих всередині контуру плити, а при вільному спиранні 

країв плити на пружну основу - також і для вузлів, які лежать на 

контурі плити. В  основному при розрахунку граничних умов 

виникає необхідність брати два ряди законтурних точок у 

розрахунковій схемі. Щоб не збільшувати кількість невідомих, 

можна виразити всі законтурні (фіктивні) точки через точки схеми 

на контурі і всередині плити. 

Отож, зазначимо, що складання та конструювання схем для 

фундаментних плит дуже чітко описується в методі Клепікова. Тому 

саме цей метод чудово годиться  для розрахунку плитних 

фундаментів  16-ти  поверхових житлових будинків в місті Чернівці.  

 

Література: 

1. Клепіков С.М. Розрахунок конструкцій на пружній 

основі. Київ: Будівельник», 1967. С. 4---10. 

2. Клепіков С.М. Розрахунок конструкцій на пружній 

основі.  Київ: Будівельник, 1967. С. 162---167. 
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Рис. 1 – Поперечний переріз 

сталезалізобетонної плити по 

сталевому профнастилу 

 

Павло Малиш 

Науковий керівник – доц. Журавський О.Д. 

асист. Куцик О.В. 
 

Використання залізобетонних плит перекриття по 

профільованому настилу при будівництві офісних 

приміщень 
Проблема посилення та відновлення експлуатаційних 

властивостей будівельних конструкцій полягає у вирішенні 

такого основного завдання, як підвищення несучої здатності 

конструкцій, що тісно пов’язано зміною функціонального 

призначення будівлі та збільшенням навантажень на її окремі 

елементи. 

Один із основних способів зміцнення конструкції 

нарощування її перерізу. Даний метод підсилення, який 

виконується через використання сучасних ефективних 

профільованих настилів як гладкого, так і з виштамповками. 

На сьогодні широке застосування мають сталезалізобетонні 

конструкції, які в своєму складі поєднують бетон, арматурні 

стрижні та сталеві прокатні профілі. Високі техніко-економічні 

показники при будівництві цих конструкцій у багатьох випадках 

пов’язані з можливістю повністю відмовитися від опалубки та 

риштування, тому що як опалубку можна використовувати 

сталеві прокатні профілі й листи, а робоча арматура з прокатних 

профілів виконує функції риштувань. 

 Сталезалізобетонні перекриття – це перекриття зі сталевими 

балками та монолітною залізобетонною плитою на них. 

Оцинкований сталевий настил застосовується як незнімна 

опалубка і може слугувати як 

зовнішня робоча арматура плити. 

Профільований настил 

розташовується в плиті по 

однопрогоновій або нерозрізній 

схемі. 

Сталевий профільований настил 

- це з’єднані між собою сталеві 

гофровані листи з оцинкованої сталі, які виконують функції 
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незнімної опалубки і зовнішньої робочої арматури монолітної 

плити. Сталевий профільований настил, використовуваний як 

робоча арматура плити, повинен мати надійне зчеплення з 

бетоном, що забезпечується місцевими локальними 

виштамповками і рифами, які наносяться під час прокатки 

профільованого настилу або спеціальними анкерами. Мінімальну 

товщину бетону над профільованим настилом рекомендується 

приймати 30 мм, а при відсутності бетонної стяжки підлоги не 

менше 50 мм. Профільовані листи настилу з’єднуються між 

собою повздовжніми краями внакладку крайніми полицями за 

допомогою комбінованих закльопок або шурупів. Ширина опори 

настилу повинна бути не менш ніж 40 мм на крайніх і 60 мм - на 

проміжних опорах. Мінімальна товщина профільованого листа 

повинна бути не менше як 0,7 мм. 

Вище зазначене дає змогу зробити висновок про актуальність 

дослідження, проектування та впровадження у будівництво 

залізобетонних конструкцій у незнімній опалубці під час 

зведення і реконструкції багатоповерхових і малоповерхових 

промислових, цивільних і громадських споруді, відкритих 

промислових етажерок, транспортних галерей, функції якої 

виконує арматура із прокатних сталевих профілів.  

 

Література: 
1. Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд 

/ З.Я.Бліхарський. Львів: Львівська політехніка, 2008. 108 с. 

2. Клименко Є.В. Технічна експлуатація і реконструкція будівель 

та споруд / Є.В. Клименко Київ: Центр навчальної літератури, 2004. С. 

299. 

3. Козарь В.І. Напружено-деформований стан залізобетонних плит 

по сталевому профільованому настилу Зб. наук. пр. (галузеве 

машинобудування, будівництво) / Полт. держ. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка. – Полтава, 1999. – Вип. 4. – С. 56-61. 

4. Лапенко О.І. Залізобетонні конструкції з робочим армуванням 

незнімною опалубкою. Полтава: АСМІ, 2009. 360 с. 
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Анна Місюра 
Науковий керівник – доц. д.а Коротун І.В 

 

Органічна архітектура - людина в гармонії з природою 
З кожним роком тема єдності людини і природи набуває 

дедалі більшої актуальності. На мій погляд, період 

стандартизації, однотипних багатоповерхівок уже відійшов у 

минуле. Натомість, більшість архітекторів підтримують такий 

трен- довий стиль, як есо-friendly, як можливість для людини 

знову стати частиною навколишнього світу. 

«Там, де природа не може рухати себе сама, це робить техне», 

– вказує Арістотель, вимагаючи від майстра розкриття 

внутрішнього, прихованого потенціалу природних форм і речей. 

Так виникає ще одна мало осмислена дотепер позиція: 

розкривати потенціал природних форм, продовжувати те, що є в 

природі. 

Ми вже давно еволюційно адаптувалися до навколишнього 

середовища. І нами дано обирати, де саме хочемо перебувати. З 

розвитком процесів урбанізації стає чимраз більше зрозуміло, 

що міське життя справляє негативний вплив  на  жителів – 

мегаполісів. Проте очевидно, що проживання людей, які 

тимчасово або постійно, в умовах максимально наближених до 

природи, справляє позитивний вплив на їх організм і загальний 

психо емоційний стан [1]. А це саме те, до чого повинні 

прагнути у своїй творчості архітектори. Тож які ж основні 

ознаки сучасної органічної архітектури? 

1. Максимальна інтеграція в навколишній ландшафт. 

Характеризується створенням будівель, органічно вписаних у 

природний ландшафт. Їх форма повинна кожен раз випливати з 

тих унікальних умов середовища, в яких вони зводяться. Тут 

немає традиції навмисного виділення споруди з 

навколишнього ландшафту . Будинок являє собою природне 

продовження пейзажу, яке досягається двома способами: 

імітацією навколишніх форм і інтеграцією безпосередньо в 

об’єкт [2]. 

2. Використання природних матеріалів. Якщо спочатку 

органічна архітектура передбачала використання тільки одного  
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виду матеріалу (камінь або дерево), то зараз частіше 

спостерігається поєднання легких конструкцій і важких, 

масивних об’єктів із фактурних необроблених матеріалів. 

Отже, зникає необхідність у додатковому декорі інтер’єру. 

3. Велика кількість природного світла. Саме воно формує 

простір і служить потужним засобом впливу на емоції.  

Ф.Л. Райт одним із перших увів в архітектуру стрічкове, 

зенітне скління і панорамні вікна, що здавалися тоді 

екстравагантним нововведенням і такі звичні для нас зараз. 

Скло використовується не тільки для вікон, але і для зонування 

інтер’єру. 

4. Перетікання просторів. Органічна архітектура 

визначається кліматичними особливостями, тому сучасні 

архітектори вважають за потрібне не тільки стерти межу між 

будинком і ландшафтом, а й оригінально використовувати 

природне середовище в інтер’єрі. 

5. Масштабне озеленення житлової площі. Для того, щоб 

остаточно гармонізувати людину з природою, яка оточує 

об’єкт архітектури, сучасні архітектори вдаються до 

максимального озеленення ділянки. Жива рослинність тут 

використовується у поєднанні з мінімалістичним інтер’єром. 

Чим сильніше рослинність збігається з місцевою, тим 

органічніше виглядає вся споруда [3]. 

Підсумовуючи, можна зазначити: оточуюче природне 

довкілля позначається на в людському житті та впливає на 

формування свідомості. Питання про те, в якому середовищі 

людина живе і розвивається, дуже важливе і актуальне в даний 

час. Тому, як казав Д. Сінопський, «Кінцева мета – це 

розсудливий вибір того, що відповідає природі». Тож 

архітектори останнім часом зосередили свою увагу на тих 

проектах, які потенційно здатні покращити умови життя людей 

і екологічну ситуацію в майбутньому. 
Література: 

1.Райт Ф.Л. Майбутнє архітектури/ пер. з англ. Москва., 1960. 

2.Зелена архітектураURL:http://landscape. 

totaarch.com/node/164 

3.Органічна архітектура URL: http://arx.novosibdom.ru/node/484 

 

http://arx.novosibdom.ru/node/484
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Ірина Натуркач 

Науковий керівник – доц. Гомонович С.С. 

 

Храми м. Чернівці – перлини історичної  

спадщини міста 
Чернівці – місто, яке поєднало багато культур, кожна з яких  

залишила неабиякий слід в архітектурі. Зокрема, на території 

міста жили румуни, євреї, поляки, німці, росіяни, українці та інші 

національності.  Кожна культура, з усією колоритністю та  

набором прадідівських цінностей, знайшла своє відображення у 

культових спорудах.   

Храми м. Чернівці – це православні, греко- та римо-католицькі 

церкови; синагоги. Греко-католицький храм Успіння Пресвятої 

Богородиці. Будувався у 1820–1821 рр. у стилі ампір, а потім у 

1937 р. перебудований у стилі українського бароко. 

Прихожанами церкви у свій час були такі видатні буковинці, як 

Ольга Кобилянська, Юрій Федькович, Ірина Вільде.  

В історичному середмісті  є вулиця, яка слугує позначенням 

однієї з традиційних етноконфесійних громад старої Буковини і її 

столиці. Це – Вірменська, яка веде до історичного вірменського 

кварталу з вірменсько-католицьким храмом Св. Апостолів Петра 

і Павла. Для проектування храму було запрошено чеського 

архітектора Йозифа Главку, який тоді саме керував будівництвом 

майбутньої Митрополичої резиденції, для створення якої 

використовувались однакові будівельні матеріали: облицювальна 

цегла, тесаний камінь, кераміка. В архітектурному вигляді 

Вірменської церкви Йозеф Главка оригінально поєднав елементи 

романського, візантійського й готичних стилів. Спорудження 

церкви розпочалося 1869 р., а вже 9 жовтня 1875 р. вірменський 

храм урочисто освячено на честь св. Апостолів Петра і Павла [1]. 

Православний храм св. Параскеви став першою мурованою 

православною святинею міста. На його місті розміщувалася 

старовинна дерев’яна церква. 1844 року на її місці почали 

будівництво нового кам’яного собору, яке тривало понад 20 

років.  Церква залишалася діючою аж до 1962 року, коли 

радянська влада постановила віддати приміщення місту. 
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Спочатку з церкви зробили склад, а з 1986 року – шаховий клуб. 

Тільки 1992 року церкву повернули православній громаді.  

У Чернівцях проживали римо-католики – віряни латинського 

обряду. Спочатку римо-католики молились у каплиці-костелі при 

чернівецькому гарнізоні, але вона не вміщала всю громаду 

парафії і виникла потреба у будівництві костелу. Так у 1814 р. 

з’явився костел Воздвиження Всечесного Хреста. Проте вже в 

1845 р. серед зростаючої громади назріла потреба у спорудженні 

нового храму.  В 1894 р. було освячено костел Пресвятого Серця 

Ісуса, який вражав нехарактерними для Буковини екстер’єром та 

інтер’єром.. 

Серед храмів, які стали візиткою міста, важливо зазначити 

синагоги, які посідали особливе місце в житті єврейської 

спільноти. До 1944 року в Чернівцях діяло близько 40 синагог. 

Після Другої світової війни більшість з них було закрито і 

зруйновано [2]. 

Синагога «Корншил» побудована наприкінці ІХХ ст. в нео-

романському стилі,  виглядає дуже легко та витончено завдяки 

двом великим вікнам на головному фасаді [3]. 

Синагога «Бейт тфіла Біньямін» – одна з перших синагог 

міста. Побудована в 1923 р.  завдяки подружжю-меценатам 

Шапіро. До 1938 р. єврейська громада м.Чернівці мала тісні 

зв’язки з єврейською  діаспорою Німеччини. На території 

синагоги  можна знайти меморіальні дошки, написані івритом і 

німецькою мовою. 

Храми м. Чернівці не тільки зачаровують своїми історіями, 

стилями, але й помагають вмить «перенестися» в часі і поринути 

у вир минулих століть.  
Література: 

1. Чеховський І. Чернівці місце зустрічі культур і 

релігій/Чеховський І.,Чернівці: Місто, 2009. – С.130–139 

2. Інтернет ресурс/режим доступу//http://jews.cv.ua/list?id=1 

3. Інтернет ресурс//режим доступу/ 

https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/65550/ 
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Юрій Новак 

Науковий керівник - доц. Новіков С.М. 

 

Аналіз впливу сезонних факторів на оптимізацію  

будівельних процесів  
На сьогодні нікого не здивуєш тим, що темпи будівництва в 

зимовий період значно знижуються. Здебільшого будівельні 

роботи зимою ведуться, але в обмеженому режимі. За дуже 

низьких температур, майже увесь ряд робіт на будівництві 

припиняється повністю. Колосальна різниця між зимовим і літнім 

сезоном чітко прослідковується у виробництві і використанні 

матеріалів і конструкцій.  

Бетонні та монолітні роботи, які залежать напряму від 

сезонності, реальні в зимовий період за використання хімічних 

домішок та електропідігріву. Бетонування в зимовий період 

потребує додаткових витрат, а саме матеріально-технічних, 

трудових, фінансових. Відповідно, збільшуються терміни будів-

ництва, проте якщо відмовитися від бетонування в цей період, то 

це призведе до ще більших фінансових витрат та часу [1]. 

Для безпечного та безперебійного ведення бетонних робіт у 

зимовий період використовують: протиморозні добавки, плівку 

ПВХ як укриття бетонної суміші з утепленням та обігріванням, 

теплову гармату або вентилятор, індукційний нагрів, ізольовані 

електронагрівальні дроти,термоактивну опалубку, трансформатор 

(підключення бетонної суміші до джерела струму) [2]. 

Причина значних затримок чи повного припинення 

будівельних робіт може залежати від таких факторів: 

 сезонність (вітри, зниження температури, снігопад, 

ожеледиця, злива), яка призведе до збільшення термінів 

виконання робіт та фінансових затрат; 

 фінансування (інфляція, спад інвестицій, дорожчання 

матеріалів та конструкцій), збільшення вартості будівництва в 

цілому; 

 соціум (протести щодо зведення об’єктів, страйкування, 

запізнення або відсутність  робітників на робочому місці), 

перешкоджання будівництву; 
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 технологія будівництва (порушення та недотримання 

технологічних процесів, переробка недоброякісних робіт), 

порушення графіка робіт; 

 організація будівництва (невчасне виконання проектно-

кошторисної документації, невміле управління, відсутність 

кваліфікованих фахівців, економічно-неефективна логістика), 

затримка здачі об’єкта в експлуатацію; 

 форс-мажорні обставини (воєнні дії, стихійні лиха), 

абсолютне припинення будівельних робіт. 

Усунення усіх факторів, які безпосередньо впливають на 

будівництво неможливе. Проте завчасне планування з 

використанням моніторингу сприятим ранньому запобіганню та 

нейтралізації цих факторів. [3] 
Література: 

1. Дубінін Д.В. Прогнозування ресурсних потоків будівельного 
підприємства:зб. наукових праць «Сучасні технології та методи 

розрахунків у будівництві».  Вип. 3 - Луцьк: Луцький НТУ, 

2015. С.74 – 78. 

2. Бєлєнкова О.Ю. Вплив сезонних коливань на оборотні активи 

будівельного підприємства. [Текст.] Інвестиції: практика та 

досвід, 2015. – № 19 (травень). С.48 – 53. 

3. Тугай О.А., Стеценко С.П. Модернізовані інструменти 

девелоперського управління будівництвом. Шляхи підвищення 

ефективності будівництва в умовах формування ринкових 

відносин, 2012. Вип. 27 ч.1. С.86 – 98. 
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Флорін Пентелейчук 

Науковий керівник – доц. Гомонович C.C. 

 

Вплив історичної архітектурної спадщини м. Чернівці 

на формування житлових кварталів та комплексів 

Історична архітектурна спадщина м. Чернівці формує навколо 

себе історичні ареали. Історичний ареал – це  найбільш освоєна в 

минулому і  добре збережена  частина  території  населеного 

місця,  яка відрізняється традиційним характером середовища  і  

значною  кількістю  об’єктів культурної спадщини від інших, 

менш освоєних або погано збережених частин населеного місця. 

Межі історичних ареалів визначаються спеціальною науково-

проектною документацією під час розроблення історико-

архітектурних опорних планів цих населених місць [1]. 

У місті Чернівці є три історичні ареали, 50 різних охоронних 

зон, а також – об’єкт, внесений до Списку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО, навколо якого встановлено буферну зону. Таких 

ареалів 3: 

1. Центральний історичний ареал площею 550,05 га;  

2. Історичний ареал «Гореча» площею 17,39 га;  

3. Історичний ареал «Садгора» площею 14,66 га. 

У межах центрального історичного ареалу визначена 

комплексна охоронна зона пам’яток архітектури та 

містобудування площею 292,33 га. Встановлено також 16 

охоронних зон окремо розташованих пам’яток, 13 зон 

регулювання забудови, 6 зон ландшафту, який охороняється, 15 

зон охорони археологічного культурного шару. 

Рішенням 35 сесії Комітету всесвітньої спадщини колишній 

ансамбль Резиденції митрополитів Буковини та Далмації у 

м.Чернівці внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Навколо об’єкта ЮНЕСКО визначено буферну зону загальною 

площею 244,85 га, яка входить у межі центрального історичного 

ареалу та призначена для ефективного захисту і створення 

органічного середовища світового надбання [2]. 
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Враховуючи ці дані, можна виділити ряд планувальних 

обмежень, які мали вплив на формування житлових кварталів і 

комплексів у межах історичного ареалу та за його межами. 

У межах історичного ареалу гранична висота (поверховість) 

будинків і споруд визначається у проектній документації на 

підставі затвердженого детального плану території (не більше   

3–4 поверхів) [3]. Виходячи з цього, історичний ареал Чернівців 

забудований, в основному, садибними малоповерховими 

будинками австрійського періоду. Вони характеризуються 

розташуванням поблизу основних магістральних вулиць та 

ринкових площ, сформованих в історичному ареалі і які мають 

продовження за його межами: cадибні будинки, які розташовані 

на головних вулицях; cадибні будинки, котрі розташовані 

навколо ринкових площ; садибні будинки, які розташовані на 

окраїнах міста, які формували квартали, відокремлені від центру 

міста [4]. 

При будівництві нового житлового будинку або реконструкції 

старого в історичному ареалі необхідно діяти відповідно до 

вимог збереження традиційного характеру середовища, 

забезпечення відповідності будівель і споруд архітектурному 

середовищу за масштабними параметрами [3]. 

За межами історичних ареалів також діють обмеження щодо 

висоти житлових та інших будівель (поверховості), задля 

збереження панорами міста та його видових точок. Дані вимоги 

описані ДБН 360-92**. 

Отже, історична архітектурна спадщина м. Чернівці мала 

великий вплив на формування житлових кварталів у власно-

сформованому історичному ареалі, а за його межами вплив був 

меншим, що проглядається у забудові Чернівців 9-ти 

поверховими панельними будинками та сучасними 

багатоповерховими житловими будинками і комплексами. 
Література 

1. П О С Т А Н О В А  від 13 березня 2002 р., N 318.  Київ 
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Надія Пилипко 
Наукові керівники – м.н.с  Сумарюк О. В.,  

асист. Романкевич В.Ф 

 

Високофункціональні бетони, модифіковані 

комплексною добавкою на основі метакаоліну 
На кафедрі будівництва на базі лабораторії діагностики 

матеріалів і будівельних конструкцій протягом певного часу 

виконується чимало досліджень впливу метакаоліну (МТК) на 

властивості як цементних, так і безцементних систем. Тому мета 

даної статті – ознайомлення з основними напрямками досліджень 

та їх результатами. 

Метою досліджень було дослідити основні ефекти, які дає 

використання метакаоліну як добавки до бетону: 

- встановити вплив метакаоліну на водопотребу бетонної 

суміші та можливість її коректування за допомогою 

суперпластифікаторів, а також встановити оптимальний вміст 

суперпластифікатора; 

- дослідити питання однорідності і розшарування бетонних 

сумішей із метакаоліном; 

- вивчити вплив метакаоліну на міцність бетону та кінетику її 

набору, встановити оптимальний вміст метакаоліну; 

- дослідити вплив типу цементу на ефективність метакаоліну в 

бетоні; 

- отримати базові склади бетону з метакаоліном та встановити 

можливість зниження витрати цементу [1]. 

У дослідах для визначення ефективного вмісту МТК в 

бетонних сумішах, було розраховано оптимальний склад 

бетонної суміші відповідно до норм [2]. Для даного дослідження 

використовувався цемент марки 500, 1 % суперпластифікатора 

«Sika» в залежності від маси цементу та метакаолін 2, 5, 10 %. 

Для порівняння зразків виконаний еталонний зразок без 

метакаоліну. Випробування із певним вмістом МТК проводилися 

на 7-й, 28-й та 56-й день. Кожен зразок перед випробовуванням 

зважувався.  

     Введення комплексних добавок на основі суперпластифікатора 

та метакаоліну дало змогу отримати клас  бетону С32/40. 
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Рис.1 Порівняння випробуваних зразків бетону з МТК  

на 7-й, 28-й та 56-й день 

З проаналізованих досліджень (рис.1) випливає, що 

оптимальний діапазон дозувань МТК в кількості 5 % від маси 

цементу допомагає отримувати бетони з високими показниками 

міцності та довговічності. 

Метакаолін – ефективна мінеральна добавка для будівельних 

розчинів і бетонів як на основі цементних, так і на основі інших 

в’яжучих речовин. Завдяки широкому розповсюдженню в Україні 

родовищ каоліну, основної природної сировини для її 

виготовлення, виробництво метакаоліну доволі перспективний 

напрям промисловості будівельних матеріалів. Пріоритетними 

напрямками використання цієї добавки є високофункціональні 

цементні бетони, зокрема високоміцні, з самоущільнюваних 

сумішей, фібробетони, бетони архітектурного призначення, 

багатокомпонентні сухі будівельні суміші [2]. 
Література: 

1. Лушнікова Н.В. Досвід вивчення впливу метакаоліну на властивості 

цементних і безцементних бетонів і розчинів / Лушнікова Н.В., Дворкін 

Л.Й. / УДК  691.545:666.321 Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне, 2013.  

2. ДСТУ БВ.2.7-215:2009 Бетони. Правила підбору складу. Київ: 

Мінрегіонбуд України, 2010.  
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Євгеній Попович 

Науковий керівник – доц. Гомонович С.С. 

 

Вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста 

Чернівці-важлива складова створення комфортного 

міського середовища 
Вулично-дорожня мережа міст і населених пунктів 

складається з міських доріг, вулиць, проспектів, площ, провулків, 

проїздів, набережних, транспортних інженерних споруд (тунелів, 

шляхопроводів, під- і наземних пішохідних переходів), 

трамвайних колій, тупикових вулиць, проїздів і під’їздів, 

парковок і стоянок. 

В місті Чернівці станом на початку 2018 налічувалося 

понад 1000 вулиць та провулків, загальною протяжністю 527,5 

км, з них асфальтованих доріг - 193,23 км; гравійних - 190,27 км; 

грунтових - 86,7 км; доріг із бруківки - 57,3 км. Однак за 

якісними показниками вулично-дорожня мережа не відповідає 

міжнародним стандартам. Зношення доріг міста становить до 70 

%. Умови руху на окремих ділянках доріг наближені до критично 

обмежених. Площі, майданчики та пішохідні тротуари так само 

не мають належного покриття, за винятком центральної частини 

міста. Влаштування безпечних переходів через великі магістралі 

також є пріорітетне для міста, оскільки смертність на дорогах в 

області - одна з найбільших в країні. Разом з тим великого 

дискомфорті для пішоходів завдає відсутність нормальної і 

функціональної зливової каналізації під час великих опадів. І як 

наслідок, значна частка петицій і проектів від громадян якраз 

стосуються ремонту вулиць, дитячих майданчиків, тротуарів і їх 

освітлення, влаштування переходів і проведення нових 

маршрутів громадського транспорту у віддалені райони міста. 

Загальноприйнятими принципами формування і 

вдосконалення вулично-дорожньої мережі є: 1) раціональне 

розміщення різних функціональних міських зон і забезпечення 

найкоротших зв'язків між окремими функціональними районами 

міста; 2) забезпечення необхідної пропускної здатності 

магістралей і транспортних вузлів з поділом руху за швидкостями 

і видами транспорту; 3) можливість перерозподілу транспортних 
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потоків на ускладнених  напрямках; 4) забезпечення зручних 

під'їздів до об'єктів зовнішнього транспорту (аеропортів, 

автовокзалів) і виїздів на заміські автомобільні дороги; 5) 

забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів; 6) 

дотримання чергування стадій, якості і сучасних технологій при 

виконанні всіх видів робіт. 

Місто Чернівці потребує вдосконалення вулично-дорожньої 

мережі, починаючи від раціонального перепланування вулиць і 

транспортних вузлів, ремонту інженерних мереж, доріг та 

пішохідних тротуарів, оновлення покриття майданчиків і 

завершуючи благоустроєм територій. При переплануванні 

функціональних зон і вулиць варто заново переглянути функції 

історичної частини міста, наприклад, обмеживши доступ 

транспорту, ввівши плату за в’їзд і створення численних 

підземних багатоярусних парковок. Передбачення нових зон для 

житлових забудов на комфортну відстань від головних 

промислових і ділових районів. Проектування нових об’їзних 

магістралей для розвантаження місцевих доріг від автомобілів. 

Удосконалення інженерних мереж: заміна водопроводів, 

зливових і каналізаційних труб; розв’язання проблем надмірної 

кількості кабелів електропередач і інтернетпослуг, які хаотично 

звисають на фасадах будинків і у повітрі на опорних стовбах. Чи 

не найбільшу увагу варто приділяти середовищу, в якому 

перебувають жителі і гості міста, адже саме воно створює 

позитивний настрій і комфорт. А саме середовище складається із 

пішохідних тротуарів, майданчиків і площ із належним 

покриттям, зручних і безпечних пішохідних переходів, 

освітлення й озеленення цих маршрутів. 

   Для втілення цих базових удосконанель варто залучити 

кваліфікованих робітників, сучасні методи, конкуренцію і 

відкритість для громадськості. Адже місто Чернівці справді 

заслуговує на атмосферу старого Відня і комфорт сучасного 

міста, із безмежними можливостями. 

Література: 
1. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» 

2. Сайт петицій https://e-dem.in.ua/chernivtsi/Petition/View 

3. Сайт громадських проектів  https://gb.city.cv.ua/projects 



47 
 

Ірина Рафал 

Науковий керівник – доц. Гомонович С.С. 

 

Роль парків і скверів м. Чернівці у планувальній 

структурі міста 
Озеленення у загальній системі зовнішнього благоустрою міст 

має велике значення. Насамперед зелені насадження значно 

зменшують наявність пилу й диму в повітрі міста, відіграють 

роль своєрідного фільтра. Вони впливають на формування 

мікроклімату в місті, бо діють на тепловий режим, вологість і 

ступінь руху повітря. Безліч видів декоративних рослин 

створюють широкі можливості для архітектурних композицій і 

планування міста у цілому. Зважаючи на значущість та 

особливість галузі, дуже важливе планування комплексного 

озеленення міст. 

Перспективний план озеленення міста чи селища, а також 

поточне планування, пов’язане з проектуванням об’єктів 

озеленення: садів, скверів, парків, бульварів та інших насаджень 

розробляють на основі спеціальних нормативних показників, 

затверджених господарськими нормами проектування населених 

міст. Зазначимо, що зелені насадження в містах і селищах, у 

приміських і зелених зонах треба передбачати у вигляді єдиної 

системи з урахуванням величини і значення міста, його 

планувальної структури, архітектурно-площинної композиції 

забудови і природно-кліматичної зони. При визначенні площі 

насаджень за основу беруть чисельність населення міста чи 

селища. 

Важливий фактор, який визначає специфічні особливості 

озеленення населеного пункту і впливає на кількісну сторону 

цього питання, - це місцезнаходження населеного пункту: біля 

великих водойм, лісових масивів, на безлісних і пустельних 

територіях і т.д. Систему насаджень і розміри територій, які 

озеленюються, у містах і селищах визначають з урахуванням 

специфіки їхнього місцезнаходження і народногосподарського 

профілю. Оптимальна кількість зелених насаджень у населеному 

пункті, співвідношення цих насаджень у загальному балансі 
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територій і їх раціональне розміщення визначаються нормами і 

прийомами 

Проектування. Число зелених насаджень на одного міського 

жителя в метрах квадратних показує забезпеченість міста 

зеленими насадженнями. Площа зелених насаджень у місті, 

районі, мікрорайоні, яка обчислюється у відсотках до загальної 

площі забудови міста, району, мікрорайону, показує рівень 

озеленення території. 

Згідно з нормами рівень озеленення селитебної території міста 

має становити 50 %, території житлового району –  55 – 58, 

території мікрорайону – 65 – 70 %. Рівень озеленення території – 

це основа для визначення нормативних показників озеленення 

міської забудови [1]. 

У Чернівецькій області налічується 40 парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва (в Україні – 512), які є основними 

рекреаційними територіями в межах населених пунктів. На 

території заповідних парків забезпечуються естетичні, 

природоохоронні та рекреаційні функції. Для ефективного 

використання їхнього значного рекреаційного потенціалу, 

необхідно визначити умови, чинники, які впливають на 

просторово-територіальне рішення парків, уміло оперувати ними 

при забезпеченні рекреаційної функції, не порушуючи цілісної 

функціональної картини даних об’єктів природно-заповідного 

фонду [2]. 
Література: 

1. Озеленення міст. Інтернет-ресурс. Режим доступу: 

https://studfiles.net/preview/5025940/page:2/ 

2. Парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва 

Чернівецькій області – об’єкти рекреаційного 

природокористування. Інтернет-ресурс. Режим доступу: 

irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

 

 

 

 

https://studfiles.net/preview/5025940/page:2/
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Ярослав Савюк 

Науковий керівник – доц. Полевецький В.В. 

 

Будівництво будівель і споруд на карсто-небезпечних 

територіях, досвід ближнього зарубіжжя та його 

застосування в умовах Чернівецької області 
Під будівництво житлових і громадських будівель і споруд 

часто відводяться складні з позиції геологічної будови і процесів 

території [1]. Одним з таких небезпечних і маловивчених 

процесів є карст, поширений на території України та країн 

ближнього зарубіжжя  [2].   

Основна вимога до будівель і споруд, які зводяться на 

карстонебезпечних територіях --- це забезпечення їх 

експлуатаційної придатності у разі утворення  порожнини  під 

фундаментом будівлі.  

     Методика розрахунку і проектування карстозахистних 

фундаментів для будівель і споруд на закарстованих територіях 

залежить від комплексу заходів протикарстового захисту і 

передбачає два можливі варіанти захисту [3]: 

 - 1-й варіант     створення такої конструктивної схеми 

підземної частини будівлі, яка не дасть змогу допустити зусилля 

в несучих конструкціях більше допустимих, без зміни умов 

розвитку карстових деформацій в основі; 

 - 2-й варіант   улаштування захисних геотехнічних    екранів 

в основі фундаментів або над закарстованими грунтами, або в 

товщі закарстованих грунтів, які виключають або значно 

знижують вплив негативних процесів карстоутворення на несучі 

конструкції будівлі, зі зміною умов розвитку карстових 

деформацій в основі. 

Заходи конструктивного протикарстового захисту 

проектуються на основі розрахунків, які забезпечують несучу 

здатність фундаментів і надфундаментних конструкцій, достатню 

для сприйняття додаткових навантажень, які виникають при 

утворенні карстових деформацій в основі. Це, як правило, 

досягається двома способами: 

- розрахунком фундаментів спільно з надфундаментною кон-
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струкцією при утворенні карстових деформацій заданих 

параметрів; 

- прорізанням закарстованих грунтів і спиранням фундаментів 

на монолітні скельні грунти. 

Розрахункові параметри карстових деформацій визначаються  

залежно від їх типу. Можливі три варіанти розвитку карстових 

деформацій: за типом «провал», коли карстова порожнина 

розвивається в закарстованих грунтах і «спливає» під підошву 

фундаменту; за типом «осідання»   в результаті розвитку 

суфозійних процесів в покривній товщі; за типом «локальне 

осідання», коли карстова порожнина розвивається у 

закарстованих грунтах або в покривній товщі, але не спливає під 

підошву фундаменту. 

1. Розрахунок плитного фундаменту на закарстованих 

територіях, виконується на карстовій деформації за типом 

«провал», коли за розрахунковий параметр карстових деформацій 

приймається розрахунковий діаметр карстового провалу. 

2. Розрахунок пальово-плитного фундаменту на закарстованих 

територіях виконується на карстовій деформації за типом 

«провал». 

Через відсутність конкретних рекомендацій щодо розрахунку 

фундаментів на закарстованих територіях розрахунки 

здійснюються із застосуванням спрощених підходів до оцінки 

деформативності основи при утворенні карстових деформацій, 

що в деяких випадках може призвести до руйнування 

фундаменту при утворенні карстових деформацій.  

Найважливішим питанням розрахунку фундаментів на 

закарстованих територіях є визначення розрахункових параметрів 

карстових деформацій і розрахункового прольоту фундаменту. 
Література: 

1. Шарапов Р.В. Переход от технических к природно- техническим 

системам // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. 2012. 

№ 2. С. 43  46.  

2. Осипов В.И., Кутепов В.Н., Зверев В.П. и др. Опасные экзогенные 

процессы. Москва., 1999.  

3.. Толмачев В.В., Леоненко М.В. Использование понятия карстового 

риска при инженерностроительном освоении закарстованных 

территорий .:Уфа, 2012.  С. 233–240. 
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Юлія Сисоєва 

Наукові керівники - м. н. с. Сумарюк О.В., 

асист. Романкевич В.Ф. 

 

Бетони з комплексними модифікаторами нової генерації 

на основі мікрокремнезему та метакаоліну 

Отримання високофункціональних бетонів – актуальне завдання 

у будівельному виробництві. Розробляють такі бетонні суміші з 

урахуванням фізико-хімічних процесів структуроутворення. 

Впровадження цих рецептур можливе в комплексному використанні 

модифікаторів на основі мікрокремнезему, метакаоліну та 

полікарбоксилатних пластифікаторів.  

У сучасних будівельних нормах України немає чіткого 

нормування щодо використання модифікаторів у будівельних 

сумішах. В ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. 

Загальні ТУ зазначено тільки, що кількість мінеральних добавок 

(тип І і тип II) визначається при первинному встановленні складу 

бетону за додатком А. Добавки мінеральні не повинні містити 

шкідливих домішок у кількості, яка може вплинути на довговічність 

бетону або спричинити корозію арматури та закладних деталей. 

Повинні використовуватися тільки добавки, сумісність яких зі 

складовими бетону експериментально доведена [1]. 

Основна мета магістерської роботи - визначення ефективного 

вмісту комплексних модифікаторів нової генерації на основі 

мікрокремнезему та метакаоліну у бетонній суміші. В процесі 

роботи виконано підготовку матеріалів відповідно до діючих норм, а 

саме, визначено насипну та істинну густину заповнювачів, виконано 

рентгеноструктурний аналіз цементного каменю з різним 

відсотковим вмістом мінеральних добавок. Також розроблено склад 

бетонної суміші, де визначено такий склад: цемент – 3780 г; пісок – 

7880 г; щебінь (фр. 2-5) – 2090 г; щебінь (фр. 5-10) – 6850 г; щебінь 

(фр. 10-20) – 10720 г; суперпластифікатор SikaPlast  – 40 г; вода – 

1480 г. МК і МТК дозувалися в бетонну суміш у відсотковому 

співвідношенні       (2 %, 5 %, 10 %) відносно маси цементу. 

Випробування міцності бетонних кубиків проводилося на 7-й, 28-й 

та 56-й день після замісу. 
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Рис 1. Загальний графік міцності бетону залежно від вмісту 

добавок 

Аналізуючи даний графік, можна зробити висновок, що 

мінеральні добавки підвищують міцність бетонного каменю. Це 

відбувається тому, що частинки МК і МТК заповнюють пори в 

бетонній суміші, роблячи її більш однорідною, а завдяки цьому і 

міцнішою. Однак, най ефективнішим виявився склад з 5 % - ним 

вмістом добавок. 

Література: 

1. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. Загальні ТУ. 

2. Кирсанова А. А. Високофункциональные тяжелые бетоны, 

модифицированные комплексными добавками, включающими 

метакаолин»,: дисс. канд. техн. наук, Томск - 2016. – С. 52 – 81. 

3. Сумарюк О.В., Романкевич В.Ф., Роман Ю.Т., Фодчук. І.М.,    

Ткач В.М. Бетонні композити високої структурної міцності і щільності, 

модифіковані комплексом дрібнодисперсних добавок на основі 

мікрокремнезему та  мета каоліну - 2018. 
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Михайло Слижук 

Наукові керівники – доц. ЖуравськийО.Д. 

асист. Куцик О.В. 

 

Будівництво житлових будинків із використанням 

фібробетону 
Останні десятиріччя ХХ ст. ознаменувалися значними 

досягненнями в будівельній галузі. Високі темпи будівництва ще 

з давніх часів вимагають розробки нових ефективних сумішей, а 

саме бетонів. До таких бетонів належить дисперсно - армований 

високоміцний фібробетон. Дисперсне фіброве армування дає 

змогу компенсувати головні недоліки бетону, а саме: низьку 

міцність на розтяг й стиск при вигині, знизити усадку та 

повзучість. 

Фібробетон – різновид цементного бетону, в якому досить 

рівномірно розподілені фібра (мається на увазі: сталева, скляна, 

вуглецева, поліпропіленова) або фіброволокна як армувальний 

матеріал. Армування бетону сталевими волокнами вироблялося 

на початку минулого століття. Нині номенклатура армувальних 

елементів значно розширена.  

Фібробетон вигідно відрізняється від традиційного бетону, 

маючи в кілька разів вищі, порівнянно з ними, міцність на розтяг, 

ударну міцність, тріщиностійкість, морозостійкість, 

водонепроникність, жароміцність і пожежостійкість. За 

показниками роботи руйнування фібробетон  може в 15- 20 разів 

перевищувати звичайний бетон. Це забезпечує його високу 

техніко-економічну ефективність при застосуванні в будівельних 

конструкціях. Разом з цим найважливіший фактор низької 

затребуваності фібробетону в будівництві  його відносно вища 

вихідна ціна порівняно зі звичайним бетоном або залізобетоном. 

При цьому не враховується , що фібробетон забезпечує 

економічний ефект головно за рахунок більш вищої 

довговічності, експлуатаційної стійкості, збільшення 

міжремонтного ресурсу й підвищення безпеки споруд при 

сейсмічних впливах( як от у нашій Чернівецькій області) і 

пожежах. 
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Досвід таких розвинених країн, як США, Велика Британія, 

Німеччина, Франція й Австралія переконливо довів техніко-

економічну ефективність застосування фібробетону в 

будівельних конструкціях. У будівельній практиці США 

сталефібробетон широко застосовують для монолітніх підлог, 

промислових і житлових будинків, покриттів в аеропортах і доріг 

з важкими транспортними навантаженнями. У Німеччині понад 

25 % індустріальних підлог зведено зі сталефібробетону. 

В останні роки значно більше застосування мають 

фібробетони з фібровим армуванням зі синтетичних і металевих 

волокон, зокрема високоміцними, корозійно-стійкими в різних 

середовищах. На даний час іде ефективне будівництво зі 

сталефібробетону індустріальних підлог. Прицьому знижується 

матеріало- і трудомісткість будівництва, вартість будівництва, 

підвищується якість, експлуатаційна надійність і зільшується 

міжремонтний ресурс конструкцій  підлоги. 

Отже, волокна фібри здатні витримувати певне навантаження, 

докладене до композита вже після розтріскування матриці (за 

даними – до 2  МПа). Але для цього об’ємний зміст фібри в 

композиті має бути вищим деякого «критичного». За рахунок 

гальмування волокнами процесу тріщиноутворення, дисперсне 

армування матриці підвищує ударну міцність, тобто критичний 

коефіцієнт інтенсивності напруг або тріщиностійкість композита.  

Дисперсне армування зменшує прогин зразків при 

навантаженні, а вже після утворення тріщини в армованих 

бетонів напруга при вигині, яка забезпечує той самий прогин, 

значно вища, ніж у неармованих. Тобто фібра підвищує якість 

бетону, зокрема й за рахунок своєї розтяжності й роботи волокон 

після появи тріщин. Ступінь водонасичення також позначається 

на властивості дисперсно-армованих композитів, оскільки 

знижуює зчеплення волокон, що впливає на спільну роботу фібри 

й матриці. 
Література: 

1. Баженов Ю.М. Технология бетона. – Москва. Высшая школа, 

2002.  
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Наталія Тимків 
Науковий керівник –  проф. Журавський О.Д. 

 

Монолітні залізобетонні плити перекриття зі штучно 

створеними порожнинами 
У сучасному будівництві актуально іти в ногу з новими 

тенденціями і впроваджувати ідеї, які спростять будівельні 

процеси, скоротять терміни будівництва та обійдуться 

економічніше на  відміну від традиційних методів зведення 

будівель і споруд.  

Мета моєї наукової роботи - виготовлення багатопорожнинної  

залізобетонної монолітної плити, що значно зменшує витрати 

бетону для виготовлення конструкції, полегшує вагу конструкції 

на 35 % і дає змогу виготовляти порожнинні плити безпосередньо 

на місці зведення будівлі або споруди, оперативно реагуючи на 

необхідні параметри плити (розміри, несуча спроможність тощо) 

залежно від конкретних обставин. Годиться цей метод для 

зведення житлових, цивільних та промислових будівель і споруд 

[2]. 

 Поставлене завдання вирішується тим, що  спосіб 

виготовлення залізобетонної монолітної плити зі штучними 

порожнинами поєднує: монтаж опалубки, укладання нижньої та 

верхньої арматур, влаштування між ними незнімних 

порожниноутворювачів та їх фіксація, укладання бетонної 

суміші. На пластикові кульки ставлять фіксатори, які 

закріплюються до опалубки, а кульки  встановлюють з 

можливістю вільного переміщення в межах об'єму фіксатора під 

впливом сили виштовхування бетонної суміші, яку укладають, 

чим забезпечують фіксацію проектного положення пластикових 

порожниноутворювачів [1]. Крім того, на фіксатори влаштовують 

підтримувальну арматуру верхнього армування.  

Дане виготовлення плит допомагає збільшити довжину 

прольоту і зменшити висоту перекриттів за рахунок зниження 

ваги при збереженні несучої здатності залізобетонних плит [3]. 

Концепція основана на тому, що з плити, без шкоди для її 

якостей, можна витягнути певну кількість бетону між нижнім 

шаром, де арматура працює на розтяг, і верхнім, де бетон працює 
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на стиск. А місце, на якому був бетон, займають кульки з 

переробленого пластику [2].  

 Отже, спосіб виготовлення  залізобетонної монолітної плити 

зі штучно створеними порожнинами дає можливість скоротити 

витрати бетонної суміші, полегшити вагу конструкції,  

оперативно змінювати параметри плити та її властивості 

безпосередньо на місці зведення будівлі або споруди в залежності 

від конкретних ситуацій та вимог, що має великі перспективи для 

замовників індивідуальних будівель [1]. Трудомісткість 

виготовлення багатопорожнинних залізобетонних монолітних 

плит таким новітнім способом  значно знижена. Для архітекторів 

і будівельників така технологія надає велику гнучкість 

планувальним рішенням [3]. 
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Яна Хомяк 

Науковий керівник – проф., докт.арх. Коротун І. В. 

 

Застосування і реформування Державних 

будівельних норм в архітектурному проектуванні 
Навчаючись на архітектурному факультеті, я не раз звертала 

увагу на те, що студенти, а подекуди й практикуючі архітектори, 

висловлюють думку, що виразність архітектурно-просторових 

рішень може значно погіршуватися через існуючі  обмеження 

будівельними нормами архітектурно-планувального характеру, 

іншою строгою регламентацією, запровадженою у Державних 

будівельних нормах, навіть враховуючи те, що вони кардинально 

змінилися за часів незалежної України.  

Архітектурно-будівельна галузь швидко реформується, зміни 

відбулися у змістових частинах Державних будівельних норм. 

Зокрема в новій редакції викладено ДБН стосовно планування і 

забудови територій,  автодоріг і пасажирів, для закладів освіти, 

для фасадного утеплення, освітлення, водопостачання та 

каналізування, проектування основ і фундаментів,  доступності 

будинків і споруд для маломобільних  груп населення [1].  

Переваги наявності норм у нашій країні полягають у більшій 

довговічності та стійкості проектних споруд, їх безпечній 

експлуатації. Адже логічно, що, дотримуючись норм, які 

затверджують згідно з розрахунками найкращих інженерів 

країни, складно спроектувати нестійкий будинок. Іноді я 

розумію, що  надмірна кількість несучих стін, невдалі 

планувальні рішення зумовлені не стільки недоліками які 

пов’язані з нормативною документацією, скільки небажанням, 

або невмінням правильно розрахувати несучу здатність 

конструктивних складових споруд. Проте я впевнена, що хоч це й 

не економічно – зате надійно. 

Урядовою постановою від 28 березня 2018 р. № 229 

(оприлюднена на Урядовому порталі). «Документом знято 

обмеження щодо проектування за будівельними нормами, 

гармонізованими з нормативними документами ЄС, для 

конструкцій будівель і споруд будівництва (нового будівництва 
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та реконструкції), які за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів із значними наслідками (СС3)» - так 

прокоментували документ у Секретаріаті Кабміну [2]. 

Той факт, що ДБН не враховують реальні зміни, які 

відбуваються на ринку житла, виникнення нових типологічних 

одиниць, наприклад, застарілий підхід до вимог розподілу 

приміщень житлових квартир на окремі приміщення, що 

подекуди невиправдано збільшує кількість стін (перегородок) та 

колон, певною мірою застаріле нормування площ певних 

приміщень, що гальмує розвиток сучасних типів простору, таких 

як : квартира-студія, готелька (від кімната готельного типу), 

малогабаритка (квартира зменшеної площі), смарт-квартира (2-

рівнева квартира без перегородок, крім санвузла), квартири типу 

«лофт» тощо. З іншого боку, немає законодавчих норм, які 

достатньо регламентують методи діяльності в історичній 

забудові, застосування високоякісних і ефективних сучасних 

будівельних матеріалів при розробці фасадів, методику контролю 

висотності і створення умов сприйняття середовища і створення 

просторово-середовищних композицій, елементів гуманізації 

середовища і пристосування його для гармонійного життя 

суспільства.    

Враховуючи всі переваги та недоліки ДБН, я можу зробити 

висновок, що, можливо, причиною повільного розвитку 

архітектури України є застаріла система адміністрування в 

будівництві і низький рівень вимог, які ставляться суспільством 

до забудовника і якості проектних рішень на сучасному етапі 

розвитку. 
Література: 
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Микола Цвильов 

Науковий керівник: доц. Гомонович С.С. 

 

Роль історичної спадщини міста Чернівці у 

розвитку туристичної галузі краю 
Чернівці та регіон Північної Буковини загалом - одна із тих 

територій України де немає важкої промисловості та перспективи 
її утворення, край має великі рекреаційні ресурси та збережену 
історичну забудову, що забезпечує розвиток туризму, економіки, 
створюючи нові робочі місця, зростання доходів населення, 
одночасно забезпечує збереження пам’яток історії, культури та 
архітектури. 

Насамперед головною особливістю області є зручне та 
вигідне географічно-транспортне положення, оскільки туристи 
які рухаються транзитом, досить часто зупиняються у Чернівцях 
для отримання різних послуг – харчування, короткочасного 
проживання, оглядових екскурсій тощо. 

Окрім геолокації у регіоні збережена національно-етнічна 
особливість, яка виявляється в культурному житті області. Крім 
української, тут збереглася румунська, польська, молдовська, 
вірменська та австрійська культури, таке собі змішування 
народів. Це надає певні переваги при встановленні економічних 
та культурних відносин із відповідними сусідніми країнами.  

Чернівецькій області властива різноманітна архітектурно-
містобудівна спадщина, як в етнічному, так і в типологічному й 
стилістичному плані. Столиця краю налічує 706 пам’яток 
архітектури, 20 з яких – загальнонаціонального значення.  

Історична забудова міста – це ансамбль XIX – початку XX 
століть, відомий своїми сецесійними будинками, створеними 
представниками віденської школи модерну Отто Вагнера.  

Власне, архітектурною перлиною міста вважається ансамбль 
колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, 
внесений до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО у 2011 
році. 

Розвиток архітектури Чернівців XIX  століття можна 
поділити на два періоди, межею яких є 1840-ві роки. Перший 
період характеризується стійким плануванням та розвитком 
класицизму, починаючи з 1840-х вже з’являється відхід від 
принципів класицизму і зверненням до прийомів італійського 
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Ренесансу. Цей перехід прослідковується у вигляді міської 
ратуші Чернівців.  

Із середини XIX століття починається другий період, який 
характеризується плануванням еклектики, зокрема запізнілого 
класицизму, неоренесансу та необароко. Приклад цього – 
архітектурний ансамбль Резиденції митрополитів  Буковини і 
Далмації, збудований у дусі еклектики з переважанням 
візантійського та романського стилів.  

Вже у XIX–XX ст. у європейській архітектурі запанував 
стиль модерн, який в Австро-Угорщині, до складу якої входила й 
Буковина, називався віденською сецесією. Серед таких будівель: 
дирекція ощадних кас, залізничний вокзал, готелі «Брістоль» та 
«Золотий лев». 

Починаючи з 20-х років XX століття Чернівці забудовуються 
архітектурою в стилі ар-деко та конструктивізму. 

Але на сьогодні, візитівка міста, а саме історичний центр, 
незважаючи на свою багату історію, перебуває в занепаді, 
пам’ятки архітектури розвалюються від не правильної 
експлуатації, зовнішня реклама, яка псує фасади та видові точки, 
немає звичайної культури архітектури при реконструкції чи 
заміні певних елементів фасадів будівлі. До цього додаються 
проблеми з нічним освітленням пам’яток архітектури та 
відсутність зручного доступу до них в будь-який час дня для 
звичайних відвідувачів та маломобільних груп населення.  Усі ці 
причини зменшують туристичну привабливість міста, відповідно 
зменшується і економічний розвиток регіону та його мешканців. 
Якщо в період панування Австро-Угорщини на Буковині, площі 
міста збирали міських майстрів, звичайних містян та гостей міста 
на різні культурні заходи, то сьогодні міські площі є клумбами та 
садами, які приваблюють лише специфічну верству населення. 

Отже можна зробити висновок, що місто Чернівці має 
величезний туристичний потенціал, над яким потрібно постійно 
працювати та розвивати його. 

Література: 
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Микола Цікал 

Науковий керівник – доц. Полевецький В. В. 

 

Осідання фундаменту з урахуванням змінного модуля 

деформації по глибині основи на 

прикладі будівельних майданчиків м.Чернівці 
 

Осідання – ущільнення грунту (основи споруди) під 
впливом зовнішнього тиску чи навантаження власної ваги. 
Величина осідання грунту залежить, в основному, від його 
властивостей, діючих навантажень, форми і розмірів 
навантажуваної площі.  

В чинних будівельних нормах [1] осідання основи для 
фундаменту, з використанням розрахункової схеми у вигляді 
лінійно-деформованого півпростору рекомендують визначати 
методом пошарового підсумовування. Цей метод [2] 
рекомендовано використовувати для неглибоких котлованів (<5 
метрів) за умови, що середній тиск під підошвою фундаменту 
менший або дорівнює вертикальному напруженню від власної 
ваги грунту на позначці підошви фундаменту. 

Очевидно, що залежно від зміни напружень під підошвою 
фундаменту поза глибиною основи зміни буде зазнавати і модуль 
загальної деформації. Врахування змінної характеристики 

модуля загальної деформації залежно від ступеня ущільнення 
основи допоможе внести суттєві корективи при обчисленні. Для 
обліку змінності характеристики модуля загальної деформації, в 
залежності від ступеня ущільнення основи, необхідно 
враховувати динаміку зміни напружень по глибині. Очевидно, 
що напруження з глибиною шару грунту, який  розглядається, 
будуть поступово зростати. Запропонована  методика розрахунку 
осідання фундаменту дає змогу врахувати змінний модуль 
деформації основи. 

Дана методика розрахунку [3] описує умови роботи в 

основному однорідної основи. Для багатошарової основи, 

знаючи покрівлю розташування окремих шарів грунту, подібні 

розрахунки проводяться в аналогічній послідовності, з аналізом 

компресійних кривих кожного з представлених шарів грунту. 
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Використання змінного по глибині основи модуля 

загальної деформації грунту при розрахунку осідання 

фундаменту, сприятиме внести суттєвим корективам при 

обчисленні і, в такий спосіб, об'єктивніше відображатиме 

фактичну роботу навантаженої основи. 

Для визначення змінного по глибині основи модуля 

загальної деформації грунту достатньо використовувати 

результати стандартних компресійних випробувань з побудовою 

функціональної залежності еi=K/i і побудовою січних в 

залежності від змінюваного діапазону напружень на різних 

глибинах під підошвою фундаменту. 

Розрахунок умовної межі стисненої товщі основи, яка 

впливає на величину сумарного осідання, визначають 

зіставленням величин приросту осідання розглянутого шару, 

задаючись заздалегідь точністю виконуваних розрахунків. 

На прикладі конкретних будівельних майданчиків 

м.Чернівці проведено розрахунки осідань за методикою ДБН [2] 

та з урахуванням змінного по глибині основи модуля загальної 

деформації грунту. 
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                                                              Євген Чередюк 

         Науковий керівник — доц. д.а. Коротун І.В. 

Зелена архітектура 
У сучасному світі дедалі популярнішою стає екологічна, 

сьогоднішньому світі все популярнішою стає екологічна, або 
«зелена» архітектура. Причина зростаючої популярності 
насамперед, низка екологічних проблем, а також природне праг- 
нення людини співіснувати з природою в гармонії. 

Основна ознака екологічної архітектури — любов і повага до 
природи. Але у вузькому сенсі екологічна архітектура припус- 
кає таку сукупність ознак стилю, яка і висловлює цю саму лю- 
бов. Простіше кажучи, в екологічної архітектури, як напряму 
архітектури загалом, є свої абсолютно матеріальні, відчутні, 
візуальні ознаки. Основними принципами зеленої архітектури є 
збереження енергії; оптимізація обсягів нового будівництва; 
добування енергії з відновлюваних джерел; увага до потреб ме- 
шканців; збереження духу місця і врахування його історичної 
або природної цінності; цілісний підхід до генерування архітек- 
турно-планувальних та об’ємно-просторових рішень. 

Напевне, найяскравіша ознака такої архітектури – вико- 
ристання живих рослин не тільки в озелененні навколо будівлі, 
але і в озелененні самого «тіла» будівлі – даху, поверхів і навіть 
фасадів. Саме це допомагає досягнути візуальної гармонії з 
оточенням світом та природою, а використання еко матеріалів і 
від- новлюваної енергетики підкріпляють цю гармонію з позиції 
екології. Рослини — це постійні супутники людини, джерело її 
сил і здоров’я. Зелені насадження очищають повітря, знижують 
рівень шуму, пахощі та барви квітів знімають нервове 
напруження. 

Зелена архітектура – дуже вільна і різноманітна, як сама при- 
рода. Форми будівель можуть бути абсолютно будь-якими, від 
куба і до складних пластичних форм. Те ж стосується і розмірів, 

від одноповерхових будівель до височезних хмарочосів. 
 Такий підхід до архітектури спрощує і вирішення деяких 

містобудівних питань. Наприклад – розташування парків і 
скверів. Адже один хмарочос може мати площу зелених 
насаджень більшу, ніж парк. Майбутнє – за екологічною 
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архітектурою. Факт у тому, що найчастіше така архітектура 
притаманна технологічно найбільш розвиненим країнам. [1] 

Яскравим зразком зеленої архітектури є проект Park Royal 
архітектури компанії «WOHA». 

Екологічний хмарочос Park Royal Tower в Сінгапурі обви- 
вають вертикальні сади і прикрашають зелені тераси – всього 15 
тис. м

2
 зелених насаджень, а це вдвічі більше, ніж у розташова- 

ному неподалік парку Hong Lim. Вплив хмарочоса Park Royal на 
довкілля нейтралізується завдяки великій кількості зелені, роз- 
міщеної по фасаду, а також завдяки відкритим майданчикам, які 
сприяють природному освітленню і природній вентиляції будів- 
лі. На даху за проектом будуть встановлені фотоелектричні еле- 
менти, які забезпечать будівлю електроенергією, і система збору 
дощової води, яка використовуватиметься для поливу числен- 
них зелених насаджень. Можна сказати, що цей проект буде 
практично повністю самодостатнім. 

Проект Park Royal гармонійно доповнює екологічний шлях 

розвитку сучасних мегаполісів, запропонований американською 

компанією Ter- 

raform Inc. Буди- 

нки нового поко- 

ління, ймовірно, 

стануть розв’язан 

-ням  таких 

глобальних проб-

лем людства, як 

нестача продуктів 

харчування і за- 

бруднення атмо- 

сфери міст [2] [3]. 
                                                Рис. 1. Park Royal Tower, Сінгапур 
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 Унікальне бачення функції в архітектурі 
Проблема світового забруднення була завжди і з кожним 

роком набуває щораз більшої актуальності серед екологічних 
проблем. 

Початковим та масштабним кроком у майбутнє є проект 
датської архітектурної компанії BIG, де головний архітектор – 
Бьярке Інгельс. Створено унікальний поліфункціональний 
комплекс, якому в світі немає аналогів.  

Амагер Ресурс-центр  або ж CopenHill – це не лише 
найчистіший та найефективніший об’єкт з переробки відходів, 
але й єдиний, у якого основна функція – зібрати місцеві ресурси, 
такі як: дощова вода, денне світло та природні потоки вітру, і 
переробити їх на енергію, а додаткова – функціональна 
рекреаційна зона в будь-яку пору року.  

Зсередини споруда облаштована так, що здатна переробити 
400 000 тонн відходів за рік, а це забезпечить теплом 150 000 
домашніх господарств та 550 000 людей низьковуглецевою 
електроенергією.  

У літні місяці, розроблений SLA парк розваг, розміщений на 
даху, дає доступ відвідувачам до пішохідних і бігових доріжок, 
дитячих майданчиків, фітнес-зони, стіни для скелелазіння, 
причому найвищої у світі – 88 метрів,  і, звичайно, неймовірних 
виглядів міста. Взимку до парку приєднаються більше п’ятиста 
метрів лижних трас, спроектованих компанією BIG. 

А незвичайне рішення щодо встановлення лижного схилу на 
даху Бьярке Інгельс пояснює так: «Ідея лижного схилу прийшла 
із розуміння, що в Копенгагені холодний клімат з кількома 
місяцями снігу, але абсолютно без гір. Місцеві повинні проїхати 
декілька годин на машині, щоб дістатися до гірськолижних 
схилів у Швеції. Проте, як тільки Амагер Ресурс-центр буде 
побудований, можна буде кататися на лижах цілий рік. Дах буде 
функціонувати не тільки як гірськолижний схил, але і як 
справжня гора із зеленими лісовими масивами, пішохідними 
доріжками   і   стінами   для   скелелазіння  –  все   це   дасть 
змогу милуватися приголомшливим видом на міський пейзаж » 
[1].  
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Використання озеленення на висоті 88 метрів потребувало 
особливої уваги при виборі рослин. Складні умови полягали в 
тому, шо дуже крутий схил даху і висока температура влітку, яка 
може досягати 60 градусів Цельсія. Рослинний шар 
випробовувався за допомогою експериментальних макетів 1:1. 
Ними перевірялися міцність та стійкість різних видів та здатність 
створювати комфортний мікроклімат для відвідувачів.  

«Природа на даху спроектована так, щоб залучати і 
прихистити широкий вибір птахів, бджіл, метеликів і комах, що 
само по собі буде означати різке збільшення біорізноманіття 
району. Таким чином, CopenHill буде функціонувати як щедра 
«зелена бомба», яка радикально озеленить всю територію », - 
каже Расмус Аструп, партнер SLA парку [2].  

Хоч Амагер Ресурс-центр буде найчистішим заводом, проте 
він також має викиди  CO2, які забруднюють середовище. Але 
для простішого розуміння людством, яка кількість газу 
викидається в атмосферу, пророблено нову форму виділення – у 
вигляді димових кілець. Тобто п’ять димових кілець дорівнюють 
одній тонні СО2 [3].   

Цей проект, безумовно, є економічно, екологічно та соціально 
вигідний, оскільки утворюється «обмін речовин» з Копенгагеном, 
перетворюючи міські відходи в багатий енергетичний резерв. 
Дивлячись на те, що вирішення проблеми забруднення почато з 
використання природніх відходів, то слід передбачити, що 
наступним кроком буде переробка саме сміття на користь потреб 
людства.  
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Оптимальні рішення при реконструкції  

громадських будівель 
Громадські будівлі відіграють важливу роль у процесах 

суспільної життєдіяльності людей. На сучасному етапі 

перебудови економіки, технічного прогресу й науково-технічної 

революції на перший план виходить необхідність реконструкцій 

будинків і споруд з використанням нових високих технологій. 

Тому основою вибору варіанта оптимального рішення  стане 

поєднання сучасних технологічних методів та використання 

сучасних матеріалів [3]. 

Оптимальні рішення при реконструкції цих будівель повинні 

залежати від таких чинників: містобудівних, соціальних,  
конструктивних, технологічних, економічних. 

Основні положення реконструкції громадських будівель: 

- ступінь морального старіння будівлі; 

- повна або часткова перекваліфікація будівлі; 

- укріплення несучих конструкцій; 

- заміна покрівлі; 

- розширення та перепланування приміщень [1]. 

При реконструкції будівель громадського призначення з 

метою підвищення комфорту оптимізується внутрішній простір,  

вдосконалюються інженерні комунікації. Незалежно від профілю 

громадської будівлі вона повинна якісно забезпечувати необхідні 

соціальні потреби людей, задовольняти всі експлуатаційні 

вимоги, відповідати або покращувати архітектурний фон та 

сприяти поліпшенню планувальної структури міста [1]. 

Мета реконструкції – приведення її у відповідність до 

сучасних архітектурно-планувальних, санітарно-технічних і 

комфортних вимог. Цього можна досягнути переплануванням 

будівель або збільшенням корисних площ надбудовою нових 

приміщень.  

     Реконструкція проводиться у чіткій відповідності до проекту 

виконання робіт, у якому розроблено методи і терміни їх 

виконання [2]. 
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Нерідко трапляються випадки, коли не сповна 

використовується весь потенціал громадської будівлі. Отже, 

збільшення корисних площ сприяло б не тільки розширенню її 

функціоналу, а й отриманню більшої кількості варіацій дозвілля 

для суспільства, що є дуже важливою складовою в 

життєдіяльності  людини. 
Література: 
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Ярослав Якімчук 

Наукові керівники – м.н.с. Сумарюк О. В., 

асист. Романкевич В. Ф. 

Бетонні композити, модифіковані дрібнодисперсним 

наповнювачем на основі мікрокремнезему 
Сьогодні на території України в нормативних документах не 

нормується вміст мікрокремнезему (МК) в  бетонних сумішах як 

дрібнодисперсного заповнювача. Чинні будівельні стандарти 

нормують тільки для часткової заміни цементу 

мікрокремнеземом. В інших випадках вміст МК в бетонних 

сумішах виконується відповідно до лабораторних випробувань 

бетонного заводу, який постачає бетонну суміш. Оскільки в 

нормативних документах не нормується ефективний вміст МК в 

бетонних сумішах, то актуальним є завдання та фізико-механічні 

характеристики бетонного композита. 

Для визначення ефективного вмісту МК у бетонних сумішах, 

було розраховано склад бетонної суміші відповідно до норм [1]. 

Під час визначення оптимальної рецептури бетонної суміші за 

основу прийнято вміст цементу 360 кг/м
3
. Підготовка матеріалів 

виконувалась відповідно до діючих нормативних документів. МК 

дозувався в бетонну суміш у відсотковому співвідношенні щодо 

маси цементу. Для зниження водоцементного відношення 

використовувався пластифікатор у відношенні 1 % від маси 

цементу.  

Під час виконання лабораторних випробувань досліджено 4 

рецептури бетонної суміші, з яких: 1 – еталонна, 2-4 – суміш із 

вмістом МК 2, 5, 10 %. Зразки виконані в металевих формах 

розміром 10х10х10 см. Розпалублення виконувалося через 24 

години після формування. Зразки витримувалися у нормальних 

умовах відповідно до стандарту [2]. Міцність на стиск 

визначалося на 7-й, 28-й, 56-й та в деяких випадках 90-й день 

витримки зразків. 
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Рис. 1.  Залежність набору міцності бетону від дозування МК 

 

Підсумовуючи лабораторні випробовування, можна зробити 

такий висновок: дозування МК прямо пропорційне до набору 

міцності бетону. Це зумовлене унікальними властивостями МК. 

Частинки МК заповнюють пори на мікрорівні між зернами 

цементу і в процесі гідратації визначально впливають на цей 

процес. Роль мікрокремнезему в формуванні продуктів гідратації 

зумовлює збільшення якості дрібних гелевих пор, які входять до 

складу кальцієво-силікаткого гідрогелю, а також знижує 

капілярну пористість. І як наслідок, це сприяє збільшенню 

щільності і міцності цементного каменю.   
Література: 
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    Максим Якубович 

                                     Науковий керівник – доц. Журавський О.Д., 

                                                                               асист. – Куцик О.В. 

 

Проектування згинальних конструкцій із                                                                          

високоміцного   бетону  в  громадських   будівлях 
Проектува ння — це комплекс робіт , який  складається з  

пошуку,   досліджень,   розрахунків  з метою отримання   опису , 

достатнього  для  створення  нового  об'єкта  або  виробу,   його   

реконструкції,     модернізації   що   відповідає    заданим     

вимогам.  У    процесі     проектуваня      виконуються     технічні 

розрахунки, схеми, графіки, калькуляції та описи.                         

До     найпоширеніших     згинальних     залізобетонних 

конструкцій    належать   плити і  балки.  Плитами   називають 

плоскі  елементи, товщина  яких значно менша від довжини   і 

ширини . Балками називають лінійні елементи, довжина яких 

значно  більша від  поперечних  розмірів.Ці  конструкції 

становлять значну  частину  елементів  будівель і споруд  (балки 

перекриття  та  покриття, фундаментні  балки,  підкранові балки, 

перемички,   ригелі  залізобетонних   рам,   плити   перекриттів  і 

покриттів, конструкції переходів, мостів, галерей.)                                                                                                                                                                                                                     

Високоміцними  називаються   бетони   з  міцністю  при   

стиску 50...100 МПа і більше.  Напоширенішими   будівництві  є   

високоміцні    бетони  класів  В40...В60. Використання   таких 

бетонів дає змогу значно зменшити  об'єм   бетону   і   скоротити   

витрату   арматурної   сталі  в залізобетонних конструкціях. До 

матеріалів,  використовуваних  для приготування високоміцного 

бетону,  виставляються підвищені  вимоги, забезпечують 

отримання     потрібної    міцност  бетону  при    максимально 

можливій економії цементу. Які  якості    в'яжучих, застосовують 

пластифікований, гідрофобний або звичайний портландцементи, 

котрі повинні  мати  найбільшу  можливу  активність  і   

найменшу нормальну густоту. Рекомендуються цементи, у яких 

нормальна густота   цементного  тіста  не   більше   25-26 % і  

активність не нижча 500-600. Високоміцні бетони найдоцільніше  

готувати на високоактивних портландцементах (ВПЦ), які 

випускаються нині вітчизняної   цементною    промисловістю.   
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Досить швидке наростання міцності в ранньому віці допомагає 

скоротити до   мінімуму   використання   різного   роду        

прискорювачів твердіння  бетону.                                                                                     

Громадські будівлі і споруди призначені для установ 

культурно-побутового   обслуговування    населення  і  для   

різних    видів суспільної    діяльності    людей:  політичної,         

господарської, адміністративної, наукової, спортивної тощо.            

Отже, сутність    проектування    згинальних     конструкцій     

у   громадських    будівлях    з   високоміцного    бетону  полягає    

в  ефективному    використанні     результатів    наукових  

пошуків,  досліджень,   розрахунків    для     забезпечення      

максимальної  безпеки   під  час  будівництва   та   підвищення     

довговічності  громадських   будівель   в   подальшій    їх   

експлуатації. Залізобетонним     елементам  з  високоміцного  

бетону  властиві характерні     переваги:   та   недоліки.  

Залізобетонні конструкції: хибують утворенням тріщин в 

розтягнутій зоні і швидким їх розкриттям,  великою вагою. При 

проектуванні недоліки намагаються зменшити. Розкриття тріщин 

від дії експлуатаційних навантажень у багатьох конструкціях 

невелика і не заважає нормальній експлуатації. На практиці 

виникає необхідність запобігати утворенню тріщин або 

обмежувати ширину їх розкриття, тоді бетонують крім 

зовнішнього навантаження , піддають інтенсивному обтисненню 

допомогою натягу арматури . Це підвищує жорсткість і 

тріщиностійкість залізобетонних конструкцій.            

Література: 
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підбору складу. Чинний від 2009-12-22 Київ: Мінрегіонбуд 

України 2010 – 18с 
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