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Унікальне мистецтво писанкарства Гуцульщини
Писанкарство – надзвичайно цікава і, можливо, одна з
найменш вивчених галузей українського народного мистецтва.
Традиція виготовлення писанок – розписаних пташиних яєць,
сягає далеко в глибину століть. Культ пташиного яйця як
символу життя, як уособлення його зародження і продовження,
виник на ранніх стадіях розвитку людського суспільства. В
народних звичаях і обрядах, особливо весняного циклу, яскраві
декоративні писанки відігравали вельми важливу роль. В цьому
полягає актуальність даної проблематики.
Метою даного дослідження є розкриття особливостей
гуцульського писанкарства, символіки та орнаментики,
розглянувши їх в історичному, технологічному та регіональному
ракурсі.
Пташине яйце, розписане мініатюрним орнаментом,
називають писанкою. Назва її походить від слова «писати», тобто
прикрашати орнаментом. Оздоблюються писанки геометричним,
рослинним, зооморфним (риби, птахи, звірі, людина), пейзажним
орнаментами, християнськими символами. Писанка – одна зі
стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші
пращури втілювали свої прагнення та віру.
Особливу увагу серед народних художніх промислів
відіграє писанкарство. В сучасному трактуванні – «писанка –
розмальоване Великоднє куряче або декоративне, звичайне
деревяне, яйце; символ сонця, відродження, любові й краси;
предмет язичницької та християнської культури» [1, с. 190-191].
Перші відомості про писанки в Гуцульщині ми знаходимо у
працях Вінцента Кадлубека (Wincentyzwany Kadlubkiem) 1764 р. [2].
Писанки в Гуцульщині розписують переважно жінки,
дівчата (писанкарки) у Великий 40-ка-денний піст перед
Великоднем. Як правило, на село їх є декілька чоловік. У с.
Космач, Косівського району Івано-Франківської області писанки
вміє розписувати майже кожен другий житель села. В 20-30
роках минулого століття налічувалося більше 50 писанкарок [3,
с. 422]. Сам розпис писанок став як народний художній
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промисел в Гуцульщині, де використовують класичну «воскову»
технологію для нанесення орнаментів на яйце. Крім класичної
«воскової»
технології,
використовують
інші
способи
виготовлення писанок.
Мальованки – це розмальовані пензликом писанки. В
основному на мальованках переважають квіткові та геометричні
мотиви. Для розпису використовують такі фарби як гуаш,
акварель, темпера, олійні.
Дерев’яні писанки – виготовляють із дерева груші, берези, явора,
бука, ялини. В останні роки виготовленням дерев’яних писанок
займаються не лише майстри, але й сувенірні цехи та приватні
підприємці. Різьблені писанки. зафарбовуються в однорідний колір,
після чого за допомогою долота наносяться різьблені лінії та
орнаменти. Такі писанки виготовляють в селах Річка, Яворів,
Брустури Косівського району Івано-Франківської області.
Дерев’яні різьблені та інкрустовані писанки. Дерев’яні
моделі писанок, виточених на токарних верстатах за допомогою
спеціальних
інструментів
(доліт)
наносять
орнамент.
Інкрустовані писанки прикрашають перламутром, бісером,
латунним та мосяжним дротом, тощо. Поверхню писанок
лакують або полірують. Виготовляють такі писанки в м. Косові,
селах Річка, Яворів, Брустури, Прокурава.
Керамічні писанки. Писанки, виготовлені з глини. Виточені
на гончарному крузі, виконані в стилі традиційної гуцульської
кераміки.
Отже, писанки – це витвір вашої руки і вашої душі.
Винагородою за вашу творчу працю, за вашу терпеливість та
наполегливість буде прекрасна, барвиста, чарівна українська
писанка.
Список використаної літератури та джерел:
1. Потапенко О. І. Шкільний словник з українознавства / О. І.
Потапенко, В. І. Кузьменко. – К.: Укр. письменник, 1995. – 291 с.
2. Wincenty Kadłubek. Kronikapolska Wincentego Kadłubka. Polska.
Wydawnictwo: Ossolineum. – 266 s.
3. Гуцульщина: історико-етнографічні дослідження [за ред. П. І.
Арсенича, М. І. Базака] / АН УРСР, Iн-т мистецтвознавства. – К.:
Наук. думка, 1987. – 470 c.
4. Сеньків І. Гуцульська спадщина: праця з життя і творчості гуцулів /
Іван Сеньків – К.: Українознавство, 1995. – 512 с.
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Дослідження дисперсно-армованих конструкцій
Велику частку в будівництві займає монолітне будівництво.
Воно виконується з композитних матеріалів, які формуються
безпосередньо на будівельному майданчику за допомогою
різних опалубочних форм. Монолітний бетон в силу свого
складу і гранулометричного складу, є вкрай неоднорідною
структурою. Дослідження впливу неоднорідної структури
бетону на його характеристичну міцність на стиск, розтяг,
ударну в’язкість, показали, що існує багато методів підсилення
цих характеристик. Одним із цих методів є введення в бетонну
суміш металічної, синтетичної та мінеральних фібр-волокон.
Такі бетони використовують в найрізноманітніших спорудах та
конструкціях [1].
Дисперсне армування виконують за допомогою спеціальних
волокон-фібр, які рівномірно розташовуються в тілі бетону по
всьому його об’єму. Для цього застосовують найрізноманітніші
види волокон: металічні та неметалічні, органічні та
неорганічні. Тому існує дуже великий асортимент волокон-фібр:
від надзвичайно дефіцитних із карбіду, нітрату силіція, бора,
вуглецю, сапфіра, вольфрама, до відповідно доступних у
виробництві і використанні у масовому будівництві: металеві,
базальтові, скляні та полімерні. В якості фібр-волокон можна
також використовувати фібри природнього походження:
целюлозні, бамбукові, тростинові, джутові та інші [2].
Дисперсно-армовані конструкції мають значно вищі
показники міцності на розтяг, тріщиностійкість і ударні
в’язкість бетонних матеріалів в порівнянні із звичайними
залізобетонними конструкціями та значного економлять витрату
традиційного армування в конструкції [2].
Робота направлена на пошук інтегрування розрахунку
дисперсно-армованих конструкцій, з використання волокон
фібр, в автоматизовану систему проектування. Досягнути
результату економічної доцільності введення фібри в матеріал

5

монолітної плити перекриття, за рахунок чого зменшиться
використання номенклатури арматурних виробів.
Задачею даного дослідження є розгляд основних механічних і
якісних характеристик досліджуваного волокна, методів його
підбору та приготовлення відповідного композиту із суміші бетону
та фібри. Утворений моноліт повинен відповідати більш якіснішим
характеристикам міцності ніж його аналог без використання
волокна. Після підрахунку складу вмісту фібри, отримані
характеристики бетону вносимо в автоматизовану систему
проектування SCAD і на її системі розраховуємо відсоток
армування і специфікацію арматурних виробів.
Практичною цінністю даної роботи є доведення
економічної та технологічної доцільності застосування
дисперсно-армованих матеріалів в конструкціях перекриття. У
якості прикладу був виконаний розрахунок плити перекриття в
15-ти поверховому житлового будинку в м. Києві.
Розрахунок ведеться за нормативним документом [3].
Розрахунок елементів на місцевий стиск за наявності
посереднього армування у вигляді зварної сітки:
∗
∗
.
.
де: N - місцева стискальна сила від зовнішньої сили;
.
- розрахунковий опір фібробетону стиску при місцевій
дії стискальної сили;

- площа, замкнена в середині контуру сіток по їх крайній
стержнях.
-коефіцієнт, який приймається 1,0 при рівномірному і 0,75
при нерівномірному розподілі навантаження [3].
.

Список літератури
1. Ударная выносливость бетонов на основе стальной и синтетической
фибры: Автореф. Дисс. к.т.н. П. А. Владимирович: Уфа, 20с. 2004.
2. Инновационные технологии и материалы в строительной индустрии.
Учебное пособие: Алексеева Л.Л.: АГТА, 104с. 2010.
3. ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2008. Настанови з проектування та виготовлення
сталефібробетонних конструкцій. Київ. Мінрегіонбуд України,
42 с. 2009.
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Народні майстрині художнього ткацтва Гуцульщини:
Борук Параска, Дибель Катерина та Паранчич Ірина
Народ утверджує себе творчістю. Тому з давніх-давен,
мистецтво виготовлення і оздоблення тканих виробів, відмічено
печаткою яскравої своєрідності. Прагнучи відтворити свою
фантазію та бачення навколишнього середовища, люди почали
створювати чудові ткацькі твори. Розвинувшись у процесі
виробництва побутових речей, народне ткацтво в умовах
натурального господарства у своїх кращих зразках відобразило
важливі сторони життя, культуру і побут народу, його творчі
здібності та естетичні уподобання, зокрема, на Гуцульщині.
Наше завдання: дослідження творчості даних майстринь, а
також прослідкувати зв’язок минулого ткацького мистецтва та
сучасного.
Параска Борук живе у с. Рожнів на Косівщині, ІваноФранківської області, своїм життям скрашує світ. Скажемо
відразу, що у нас таких одиниці. Будучи прекрасною
господинею в домі, дружиною, матір'ю і бабусею, вона
ствердила у долі ще одну непересічну постать, постать
художниці, майстра вишивки, декоративного ткацтва і здобула
високе визнання – Заслуженого майстра народної творчості.
Саме тут, у Рожнові, під керівництвом і наглядом її першої
вчительки Галичук Г. П., починає опановувати мистецтво
ткацтва. Ще будучи молодою, вона надавала особливого
значення і ціни білизні домотканих полотен. Потім створювала
візерунки, які вона не списувала з уже традиційних, її дух був
настільки багатий на фантазію і творчість, що замисловаті лінії і
мережки, наче самі знаходили найпотрібніше місце на полотні.
Вона черпала їх неповторних з душі, наче з криниці. Ткалися,
наче вишні родилися сорочки, серветки, скатерті, наволочки,
рушники...
З 1972 р. Параска Петрівна постійний учасник обласних і
Республіканських художніх виставок. У1986 році її прийняли в
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члени Спілки художників України. Її твори знані не лише на
Косівщині та Івано-Франківщині, а й по всій Україні і поза її
межами, а саме, в Канаді та Америці, Росії та Німеччині.
П. П.Борук всіляко розширює технічні прийоми ткання,
створює орнаментальні мотиви, збагачує кольорову гаму. Поряд
з традиційним ремізно-човниковим, майстриня широко вживає
техніку перебірного ткацтва, що дає можливість створювати
складні графічно-стрічкові композиції, з чітким підкресленям
основного провідного геометричного мотиву.
Ще однією прекрасною і самобутньою майстринею в галузі
художнього ткацтва даного регіону є Паранчич Ірина, яка була
першою в їхній родині, хто почав творити красу. Все одно
сміливо йшла до своєї мети: дуже хотілося їй стати студенткою
Косівського училища прикладного мистецтва. В 1983 році
закінчила відділ художньої вишивки. Їй одній із випускниць
було вручено диплом з відзнакою. Спочатку майбутня
майстриня займалася вишивкою, а потім почала ткати. Напевне,
сам Господь Бог наділив її даром творити красу і робити світ
прекраснішим. Чудово володіла майстриня технікою поєднання
кольорів, взятого з традиційного колориту нашого краю.
Рушники майстрині були найкращими, тому не раз бували на
міжнародних виставках.
Значні заслуги Дибель Катерини в розвитку ткацтва в селі
Рожнів. З 1950-1955 рік Катерина Михайлівна навчалася на
відділі вишивки і ткацтва в Косівськім училищі прикладного
мистецтва. В 1970 році вона організувала в селі Рожнів цех
вишивки і ткацтва, в якому працювало 60 людей. Нею
виготовлені костюми «Покутянка» для учасників художньої
самодіяльності села Рожнів. Ці костюми милують око рожнівчан
і сьогодні, хоча Катерина Михайлівна давно уже на
заслуженому відпочинку.
Отже, можемо сміливо стверджувати, що народні майстрині
Гуцульщини досконало володіють всіма техніками і вміють
створювати узорні ткання неповторної краси, які милують зір.
Список літератури:
1. Інформація для даного дослідження отримана з перших уст від
народних майстринь шляхом інтерв’ю та бесід.
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Євген Корецький
Науковий керівник – д.т.н., проф. Черненко В.К.

Технологія і комплексна механізація укрупнення, та
монтажу великорозмірних конструкцій
Вступ. Зі значним cвітовим економічним та соціальним
розвитком, який спостерігається у наш час стала актуальною
проблема зведення великої кількості промислових, цивільних,
спортивних об’єктів, торгових комплексів. Здебільшого це
одноповерхові, великорозмірні споруди [2, 4]. Вдосконалення
існуючих та розробка нових технологічних методів, які б
дозволили збільшити швидкість та безпеку зведення, були б
економічно обґрунтованими.
Основна частина. Для дослідження сучасних інноваційних
методів, які застосовуються у провідних світових компаніях, що
займаються проблемами монтажу великорозмірних конструкцій:
таких, як Sarens, Lampson International, ALE company, RHB, Global
Riggingand Transport (GRT), VSL, DLT, Fagioli, Мammoet, Tutt Bryant Heavy Lift & Shift, Enerpac, Liebherr показали, що при виборі
технології монтажу головну роль відіграє тип та розміри будівлі
що зводиться, і тому відповідно змінюється економічна доцільність
використання того чи іншого методу монтажу.
Аналіз даної інформації показав, що застосування
технології
безкранового
підйому
покриття у порівнянні із застосуванням
кранового методу має свої переваги. А
саме, серед варіантів безкранового
підйому за допомогою гідравлічних
або пучкових тросових домкратів (рис.
1), які є більш економічні тому що не
потребують
додаткових витрат на
Рис.1. Пучкові тросові
доставку
та
монтаж кранів, так як
домкрати
домкрати
(гніздові)
можна
влаштовувати безпосередньо на майбутні постійні опори, та
керувати оператором за допомогою комп’ютера, відповідно при
такому використанні покращується безпека виробничого
процесу.
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З іншої сторони є споруди які не
можливо встановити у проектне
положення безкрановим методом, це
переважно димові труби, колони,
сплітери і т.п. для встановлення яких
використовується парна робота кранів,
або крана і монтажної щогли (рис.2) [1].
Рис. 2
Найбільш
раціональним
є
попереднє укрупнення уже на будівельному майданчику з
дрібнорозмірних елементів на спеціально влаштованих
підмостях. Важливу роль відіграє уніфікація та типізація
(максимальне зменшення кількості типорозмірів) окремих
елементів для збільшення швидкості та простоти збирання [3].
Зазвичай приймаються такі розміри щоб не ускладнювати
перевезення їх від заводу до будівельного майданчика. Не
залежно від майбутнього методу
монтажу укрупнення проводиться
мобільними
кранами
на
гусеничному або пневматичному
ходу (рис.3)[3].
Висновок.
При
виконанні
магістерської роботи запланована розробка технології піднімання та гориРис.3.
зонтального переміщення 1500 т
покриття на висоту 15 м за допомогою тросових домкратів, які
будуть встановлені на пересувних мачтах. І порівняння цього
методу з методом примусового піднімання з одночасним влаштуванням опор, який на даний час вважається найбільш ефективним.
Список використаної літератури
1. Sarens Russia [електронний ресурс]. Доступ до інформації http://www.sarens.ru/ru/projects/petrochemical/dahej.aspx
2. Технология строительных процессов. Учебник для студентов / А. А.
Афанасьев, Н. Н. Данилов, В. Д. Копылов, Б. В. Сысоев, О. М.
Терентьев .- М.: Высш. шк., 1997. - 464 с.ил ISBN 5-06-003165-9.
3. ALEcompany [електронний ресурс]. Доступ до інформації
http://www.ale-heavylift.com/case-studies/olympic-park-transformationproject-uk/
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Галина Крояло
Наук. керівник: асистент, Фединчук О. Б.

Історичні аспекти розвитку ювелірного мистецтва
України (чоловічі прикраси)
Звичай декорувати людське тіло виник на зорі формування
людського суспільства як один з перших проявів його культури.
Перші прикраси відомі з середини палеоліту і нараховують 135 100 тис. років. Спочатку оздобою слугували прості частинки
Всесвіту, яким приписувалися магічні властивості: квіти, пір'я,
дерево, кістка, камінь, малюнки на тілі, тощо.
Мета нашого дослідження – прослідкувати історичні
моменти у розвитку ювелірного мистецтва України, зокрема
чоловічих ювелірних прикрас.
Ювелірне мистецтво (від німецького Juwel – дорогоцінний
камінь) – це мистецтво виготовлення художніх виробів з
дорогоцінних металів у поєднанні з коштовними і виробними
камінням, перлами, склом, бурштином, перламутром, кісткою,
тощо. Чоловічі ювелірні прикраси, зокрема, давно стали
необхідністю сучасного світу. Завдяки цим вишуканим виробам
чоловіки можуть підкреслити свій індивідуальний стиль чи
статус. Якщо звернутися до статистики, то збільшення попиту
на подібну продукцію спостерігалося з середини 80-х років.
Джанкарло Монтебелло став родоначальником моди на ювелірні
вироби для чоловіків.
На сьогоднішній день вибір ювелірних виробів для
чоловіків настільки великий, що неможливо уявити час, коли ці
вироби не користувалися популярністю. Сучасні чоловіки
звикли підкреслювати свій витончений стиль навіть у
повсякденному житті. Поряд із затисками для краватки
використовуються запонки, кільця, браслети. У кожному з цих
виробів можуть бути присутніми камені, які надають прикрасі
дизайнерську оригінальність.
Браслети з'явилися в давнину як прикраса царів і жерців.
Стародавні мужі носили браслети і на руках і на ногах, тому що
браслети були не тільки символом царської влади, а й магічними
амулетами, які захищали їх власника від злих духів і демонів. На
даний час чоловічий браслет – необхідний аксесуар для
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створення сучасного модного іміджу, як правило, витриманий у
лаконічному стилі.
Чоловікам, які віддають перевагу діловому стилю одягу, не
обійтися без запонок. Запонки – застібки, які вдягають в петлі
манжет (рукавів) і коміра сорочки. Запонки з'явилися в Європі на
початку XVII століття. Спочатку рукави підперезувалися
шнурками або стрічками. За часів правління французького короля
Людовика XIV в моду входить використання пари однакових
скляних ґудзиків, з'єднаних між собою коротким ланцюжком. До
1715 року це проста прикраса змінюється на більш вишукане,
прикрашене коштовними каменями з золотим ланцюжком.
Затиски для краваток є хорошим доповненням до
чоловічого
туалету.
Вони
бувають
дротяними
або
пластинчатими, із замком або без нього. Іноді вони мають
підвішений ланцюжок з брелоком або без нього. Виготовляють
затиски із сплавів дорогоцінних і кольорових металів; затиски з
срібла і кольорових металів золотять. Лицьові деталі затиску
мають різну форму, їх прикрашають вставками з ювелірних
каменів, емалі, скла.
На честь 600-річчя від першої писемної згадки про Чернівці
в місті відбулася виставка «Сучасне ювелірне мистецтво
Буковини», в якій взяли участь провідні ювеліри краю Манолій
Руснак, Штефан Пержан, Костянтин Кравчук, Ілля Поп'юк.
Майстри продемонстрували широкий спектр ювелірних
виробів- від так званих ужиткових прикрас до високих зразків
ювелірного мистецтва. Звичайно, кожен із них має свій творчий
почерк, віддає перевагу тому чи іншому мистецькому
напрямкові, проте є спільна точка дотику – буковинська
автентика, прадавні гуцульські мотиви, які тією чи іншою мірою
присутні в роботах цих художників і надають їхнім творам
неповторного колориту.
Список літератури:
1. Новиков В.П., Мельситов И.П., Комягин Ю.П. Современные
художественные изделия из металла. – Л.: Машиностроение, 1990.
5. Л. М. Суха «Художні металеві вироби Українців східних Карпат
другої половини XIX ст.», 1999.
9. Шумилович Б., Івасюта О., Петрів О. Історія ювелірної справи в
Україні // Ювеліри України. Тематичний збірник. - Київ, 2006. - С.
6-11
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Марина Малярчук
Керівник: асистент Ю.Т.Собко
Відмінність циклограми, календарного плану,
сітьового графіку
Тема визначення технологічної послідовності і терміну
виробничого процесу є досить важливим питанням в галузі
будівництва.
Метою роботи є вивчення і визначення різниці між
циклограмою, календарного плану, сітьового графіку, а також
переваги і недоліки кожного з них.
Ці терміни визначають тривалість будівництва, початок і
закінчення окремих робіт, визначення складу і обсягу робіт,
визначення трудомісткості.
Календарний план (КП) – проектно-технологічний
документ, що визначає послідовність, інтенсивність і тривалість
провадження робіт, їх взаємне ув'язування, а також потребу (з
розподілом у часі) в матеріальних, технічних, трудових і
фінансових ресурсах, що використовуються в будівництві [1].
Він є легким у побудові, у вигляді горизонтальних ліній і за
рахунок суміщення робіт, скорочує виробничий процес.
Сіткове планування – одна з форм графічного відображення
змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових
комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів
діяльності підприємства, яка забезпечує наступну оптимізацію
розробленого графіка на основі економіко-математичних
методів та комп’ютерної техніки.[2]
Сіткові графіки власне дозволяють уявити наочно
технологічну послідовність робіт, встановлення зв’язків між
окремими операціями і прогнозувати хід будівництва, тобто як
відхилення будуть впливати на наступні роботи.
Циклограма – графік часу зведення будинку чи споруди, на
якому зображено похилими лініями технологічний процес
будівництва, розчленований на складові, які безперервно та
послідовно виконуються на захватках. Цей метод ефективний
тим, що можлива оптимізація робіт, тобто прискорення
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виробничого процесу за рахунок впровадження двох-трьох
ланок та двох-трьох змін.
Циклограма допомагає:
– упорядкувати управлінську діяльність;
– провести розподіл функціональних обов’язків між
виконавцями;
– вчасно делегувати управлінські повноваження працівникам.
При аналізі всіх можливих способів виконання проектної
документації на проведення технологічних процесів, можна
зробити такий висновок що найбільш ефективним є циклограми.
Цей метод ефективний тим, що можлива оптимізація робіт,
тобто прискорення виробничого процесу за рахунок
впровадження двох-трьох ланок та двох-трьох змін.
Список літератури:
1. Текст ти лекцій з курсу «Організація будівництва» (для студентів 4
курсу денної і заочної форм навчання спец. 6.092100 –
«Промислове і цивільне будівництво», 6.092100 – «Міське
будівництво та господарство»);
2. Бібліологічний матеріал «Книги онлайн [Електроний ресурс]
http://www.bookz.com.ua/4/6.htm;
3. Организация, планирование и управление строительством /
Ушацкий С. А. - : Вища школа, 1983.
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Сергій Марчук
Науковий керівник – доц. Журавський О. Д.

Використання попереднього напруження у монолітних
залізобетонних конструкціях
Актуальною проблемою будівельної галузі є тривале
зведення будівель і споруд різного призначення, а також
забезпечення стандартів якості, міцності та надійності. Одним із
способів розв’язання цієї проблеми є використання попередньо
напруженої арматури.
Вивчаючи дану проблему, вчені багатьох країн світу, в тому
числі і України провели ряд досліджень з застосування
звичайної та попередньо напруженої арматури при монтажу
збірних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій.
Результати таких дослідів довели ефективність використання
попереднього напруження у монолітних залізобетонних
конструкціях, що стало підґрунтям подальшого пошуку
розвитку технологій даного напрямку. Розглядались 2 способи
розташування попередньо напруженої арматури:
- Вздовж осей
(пряма арматура);
- Діагональна
арматура.
Рис.1. Розрахункові моделі плит з попередньо напруженою арматурою:
а – з прямою арматурою; б – з діагональною арматурою.

Аналіз світового та вітчизняного досвіду будівельної
галузі показав, що спорудження будівель з використанням
технологій
попереднього
напруження
у
монолітних
залізобетонних конструкціях має переважаюче застосування:
- майже у два рази знижуються сумарні трудовитрати;
- власна вага будівлі зменшується у 2-2,5 рази;
- у вдвічі знижується її собівартість.
Такі будівлі характеризуються високим ступенем
сейсмостійкості, надійності та довговічності, а після вичерпання
терміну експлуатації можуть бути легко розмонтовані, чого не
можна сказати про будівлі із зварними з'єднаннями у каркасі.
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Рис.2. Армування попередньо напружених елементів

Використання попереднього напруження у монолітних
залізобетонних конструкціях демонструє нові можливості і
визначає перспективу розвитку залізобетону в якості матеріалу
для зведення сучасних будівель і споруд.
Науковою новизною є виявлення основних закономірностей
впливу параметрів попереднього циклічного пружно-пластичного деформування на характеристики механічних властивостей,
критерій локального руйнування та напруження сколювання
теплостійких сталей, удосконалено модель руйнування тіла з
тріщиною при статичному навантажені з урахуванням впливу
попереднього циклічного навантаження на етапі поширення
тріщин.
Список літератури
1. «Історія досліджень попереднього напруження збірно-монолітних
залізобетонних конструкцій та мостів» д.т.н., проф., дійсний член
АБУ Б.Г. Гнідець Львівська політехніка 7-54 с. 2010р.
2. «Залізобетонні конструкції» О.М. Шаповалов УДК 624.012.45(075.8)
навч.-метод. посібник 27-32с. Харків - ХНАМГ 2005р.
3. «Робота монолітних залізобетонних плит з постнапруженою
арматурою» Журавський О.Д., Мельник І.В. УДК 691.328-413,
692.522.2 КНУБА 135-138 с. 2013р.
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Інна Радчук
Керівник: к. а., зав. кафедри Коротун І. В.

Вірменська церква в Чернівцях
Одним із творінь геніального чеського архітектора Йозефа
Главки є Вірменська церква — це діюча вірмено-католицька
церква східного обряду Святих апостолів Петра та Павла в місті
Чернівці, яка збудована і освячена в 1875 році, функціонує уже
протягом більше 137 років, з перервою на час перебування
радянської влади на Буковині.
Завдяки прекрасній акустиці та наявності органу з самого
початку і до сьогодні використовується для проведення
концертів та інших культурних заходів.
На початку 70-х років 19-го століття кількість вірмен міста
Чернівці та околиць склала 985 осіб. Вони молились в єдиній на
все місто римо-католицькій церкві, що стала вже затісною для
великої кількості віруючих.
Все почалось з того, що у 1865 році був створений
будівельний комітет, очолений бургомістром Якубом фон
Петрович, який звернувся до вірмен усього світу з проханням
про допомогу в будівництві вірмено-католицької церкви.
Проект храму був розроблений відомим чеським
архітектором Йозефом Главкою, котрий тоді працював над
Резиденцією Буковинських митрополитів. Він і керував
будівництвом церкви.
Проект довелося змінити: занадто він був дорогий. Середню
вежу зробили нижчою, на двох бічних вежах не з'явилися
відкриті галереї навколо. Дах мав бути покритий черепицею за
зразком Чернівецького університету.
Будівництво церкви завершилось у жовтні 1875 року, 9
жовтня церква була освячена і отримала назву: «церква Святих
апостолів Петра І Павла». В архітектурній композиції
Вірменської церкви Йозеф Главка оригінально поєднав
елементи романського, візантійського та готичного стилів з
традиціями вірменського культового зодчества.
Сам план церкви схожий на латинський хрест: основна нава
та дві бічних. Вівтарна апсида зорієнтована на захід та має
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напівкруглу форму. Головний фасад акцентований двома
високими вежами-дзвіницями. Центральний об’єм має шатрове
завершення та вхід з трьохгранним виступом. Вежі та арочні
стрілчаті вікна декоровані керамічним орнаментом. В
опорядженні будівлі вдало поєднане цегляне мурування з
білокам’яною різьбою. Інтер’єр прикрашений мармуровими
вівтарями та поліхромним розписом.
Вірменська церква діяла до приходу радянської влади. Після
1944 року церкву було закрито, деякий час її приміщення не
використовувалось, а пізніше було передано під склад.
В 1986 році споруду Вірменської церкви передано
Чернівецькій філармонії для використання під зал органної
музики. В 1988 році приміщення церкви реконструювали, а
орган був виготовлений чехословацькою фірмою у Празі
спеціально для цього залу. Тут було відновлено постійне
богослужіння, проводяться обряди вінчання молодих і хрещення
дітей.
Біля храму встановили скульптуру "Ангел милосердя"
Володимира Гамаля.
До приходу на Буковину радянської влади вхід до
Вірменської церкви прикрашали скульптури Святих Петра та
Павла. Потім вони зникли. Уже в період Незалежності України
їх віднайшов на цвинтарі по вулиці Зеленій в занедбаному стані
дослідник Валерій Михайлович Квітко. У відновленні статуй
взяли участь скульптори Петро Лемський, Микола Лисаківський
Дмитро Горшковський, художник Володимир Хрипко. У липні
2010 року скульптури були освячені.
Церква занесена в список будов, які охороняються
державою.
Список літератури
1. Марія Никирса. Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і
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Використання орнаменту в оздобленні фасадів
архітектурного ансамблю резиденції митрополитів
Буковини і Далмації
Архітектурний
ансамбль
резиденції
Митрополитів
Буковини і Далмації – одна з визначних пам’яток всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Нині тут розташований Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича. Загальна
площа комплексу складає 8 гектарів [1, с. 123]. Ця перлина
архітектури збудована з переважанням елементів візантійського
та романського стилів впродовж 1864 - 1882 років за проектом
геніального архітектора Йосипа Главки. В своїй доповіді я
зупинюсь на елементах оздоблення та архітектурного декору
фасадів.
Ідеологічним
ключем
об'ємно-просторової
архітектурної композиції комплексу є догмат Святої Трійці:
триєдиний начало - Батько, Син і Святий Дух. Мотив Трійці
присутній у різних елементах архітектури, починаючи від
загальної композиції ансамблю - складається з трьох корпусів,
фасад кожного корпуса членується трьома вертикальними осями
- завершуючи деталями. В ансамблі спостерігається
синкретичність елементів різних стилів одного історичного
періоду. Тому присутні такі речі, зірка Давида по периметру
нижнього діаметра купола на Дяківській школі, при цьому
увінчаним православним хрестом. Або на шпилі домашньої
митрополичої церкви встановлений унікальний за своєю
формою об’ємний хрест, який вказує на всі сторони світу.
Сучасниками архітектура комплексу характеризувалася як
«візантійська». В резиденції можна знайти елементи
середньовічної фортеці, характерні для романської архітектури
– зубчасті бійниці і виступи на карнизах стін, готичної – круті
схили дахів та ступінчаті фронтони, елементи мавританської
архітектури – вежі з куполом, що показують культуру Сходу.
Традиційні буковинські різноманітні орнаменти, різьба які
простежуються як в декорі інтер’єрів, так і на фасадах.
Надзвичайно вражає кольорове глазуроване черепичне покриття
на дахах ансамблю, викладене малюнком, що нагадує
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буковинський килим, де відображено п’ять видів кольорів, які є
також християнською символікою. До прикладу з білого
різьбленого каменю виконані фасадні орнаменти, імпости вікон,
медальйони із зображеннями архангелів, колони галерей, кругла
вежа - свіча над домовою церквою.
Одним з головних елементів декору фасадів ансамблю
являється хрест. Різні за формою та подобою, автором знайдено
біля трьох десятків різновидностей. Усі являються
православними, відрізняються лиш числом перекладин, числом
кінців хреста, пропорціями і матеріалом. На фасадах церкви
Трьох Святих домінує кам’яний грецький хрест вписаний в
коло, так званий енколпіон. Вписані в коло хрести служить
символом того, що Церква називає Христа Сонцем Правди. Він
є присутнім в обрамленні вікон другого ярусу, над порталом
входу, в оздобленні п’яти куполів та вівтарної частини.
Присутні також хрести вписані в ромб, що орієнтовані по всім
сторонам світу. Портал західного фасаду Семінарської церкви
увінчує мальтійський кам’яний хрест. Такий вид хреста був
офіційно прийнятий як знак воїнів Ордена хрестоносців Св.
Іоанна Ієрусалимського. Купола увінчані рівносторонніми
металевими хрестами ускладненої форми, в яких також
присутнє коло. На Митрополичому палаці домінує тип
кам’яного хреста з колом в центрі. Також на вікнах
спостерігається чотирьохлисний хрест, а на коньку даху
трьохлисний, металевий.
Архітектура і просторові композиції ансамблю дають багато
матеріалу для аналізу і
наукових досліджень,
які будуть продовжені
автором в подальшій
роботі оздоблення.
Рис.1. Окремі форми хрестів
Список літератури
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Георгій Гарас – видатний буковинський митець у
галузі композиції художньої вишивки
Народне мистецтво художньої вишивки – одна з
найяскравіших рис нашого національного портрета. Вишиті
творіння супроводжують нас через цілі століття так само, як
мова, пісня та музика. Не одне покоління українців як в Україні,
так і далеко поза її межами виховувало, та й зрештою і досі
виховує тонкий і рафінований смак саме на логічно довершених
мистецьких візерунках народної вишивки.
Заслужений майстер народної творчості України Георгій
Олексійович Гарас (1901-1972) був митцем від Бога, що вийшов
із глибин рідного народу, пізнав найбільші таїни народного
мистецтва і зачарував світ небаченими дивоцвітами
буковинської орнаментики. Витончені й самобутні, довершені й
неповторні, побудовані за народними мотивами візерунки його
власних робіт і робіт його чисельних шанувальників і
шанувальниць були окрасою найпрестижніших виставок і
музеїв у Чернівцях і Львові, Києві, Москві, Вінніпегу, багатьох
інших містах планети.
Народився Г. О. Гарас 27 лютого 1901 р. в м. Вашківцях
нинішньої Чернівецької області в свідомій селянській родині
Марії та Олекси Гарасів. Він дуже прагнув учитися, та через
матеріальні нестатки йому заледве вдалося закінчити
чотирикласну школу. І лише 1912 року, коли батько поїхав до
Канади і прислав криваво заробленого гроша, Георгієві
пощастило вступити до щойно відкритої Вашківецької гімназії.
Та навчатися довелося недовго, бо на початку першої
імперіалістичної війни батька його, як підданого АвстроУгорщини, кидають у табір військовополонених, і весь тягар
утримання сім’ї лягає на плечі найстаршого сина Георгія. Проте
і в ті дні юнак у вільні хвилини займається малюванням [2].
У 1919 р. Георгій був прийнятий в Чернівецьку художню
школу, а щоб оплатити навчання малював картини і продавав їх.
А коли в 1921 році повернувся додому батько, Георгій їде до
Чернівців, щоб продовжити навчання. І саме тут прийшло його
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нове захоплення, але не короткочасне, не перехідне – на все
життя. «Самодіяльного художника цікавить ще жанровий
живопис, але дедалі все більше захоплює орнамент» [4, c.77].
Георгій Гарас вкладає душу в українські візерунки.
Намагається знівелювати чужі впливи, зводить рідні
буковинські мотиви в переможну українську мелодію, поєднує
те що, на перший погляд, не поєднувалося. В Гарасовій душі
палає щирим полум’ям українство – і до нього ідуть, йому
вірять, його шанують усі, а статні буковинські газди вдягають
на найбільші урочистості святкові гарасівки [1, c.6-7].
Тільки завдяки великому бажанню і виснажливій праці
Георгій Гарас зробив таке чудове надбання. Його орнаменти
цікаві, самобутні, оригінальні. В його орнаментах є і зелені
буковинські смереки, і синє небо, і жовта пшениця, і червоний
колір любові, і чорний – журби… Пережив і смерть дітей, і
румунські концтабори, що підірвало здоров’я митця.
Георгій Олексійович був дуже талановитою і надзвичайно
доброю людиною. За все своє життя майстер не вишив жодного
хрестика на полотні. «Вишивав» на папері, а на полотно
переносили ці орнаменти дружина Євдокія Петрівна та численні
вишивальниці в Україні та світі. В 1965 році Г. Гарасу присвоїли
звання Заслуженого майстра народної творчості України, але
особливої шани та уваги з боку влади ніколи не відчував.
Навчаючись у Вижницькому коледжі прикладного
мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка та Чернівецькому
національному університет ім. Ю. Федьковича студенти
спеціальності
художня
вишивка,
моделювання
та
конструювання одягу неодноразово звертаються до творчих
доробків автора, використовуючи композиційні аналоги при
проектуванні курсових та дипломних робіт і створенні ескізів.
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Художні властивості та типологічні обливості головних
уборів буковинців
Популярність головних уборів на Буковині відчутна ще з
давніх-давен. Хоча головні убори завжди були органічною
частиною традиційної культури буковинців, як галузь мистецтва
вони вивчені недостатньо. Дане дослідження покликане подати
ширше фактологічне поле буковинських головних уборів,
висвітлити традиційну орнаментальну систему, засоби
художньої виразності, а також виявити регіональну специфіку
головних уборів Буковини.
Перші згадки про головні убори, як складову народного
костюма, містяться у працях Я. Головацького, О. Кольберга,
В. Шухевича, К. Мошинського, О. Кульчицької, та ін. Матеріали
про місцеві художні особливості у народних головних уборах з
бісеру містять статті до колективних монографій А. Будзана,
М. Сахро. Серед важливих – дослідження орнаментики М.
Селівачова, Н. Марусик.
Чоловічі і жіночі убори відрізнялися один від одного.
Головні убори певною мірою відображають соціальне
становище людей і змінюються залежно від їхнього віку й
сімейного стану, також вони тісно пов’язані із зачісками та
іншими елементами традиційного одягу. Здавна на Буковині
дівчата як літом, так і зимою ходили з непокритою головою. А
також набули популярності такі головні убори: карабуля,
дьорданик, коди, коробка, вінок, капелюшиння. Карабуля мала
вигляд корони з підвищеною центральною частиною. На
картонну основу, обтянуту чорною, або червоною тканиною,
нашивали штучні квіти різних кольорів. Ззаду на спину від
основи карабулі спускались яскраві стрічки світлих відтінків,
дві крайні з яких зазвичай розміщувались спереду на грудях.
Дьорданник – головний убір дівчат передгірної зони
Буковинського краю. За формою він подібний до карабулі, але
центральну частину дьорданика заповнювали квітами, і
головний убір мав вигляд шапки із закритим верхом. Ззаду до
дьорданика пришивали вузькі різнокольорові стрічки – коди.
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Також на Буковині користувався попитом такий дівочий
головний убір – коробка. Вона за конструкцією подібна до
кодів, але додатково до штучних квітів які прикрашали
головний убір, до нижнього краю основи пришивали монети, які
звисали по всьому убору. Коробку використовували як
весільний головний убір до ІІ пол. XX ст. Весільними
головними уборами, які ввійшли у широкий вжиток від початку
ХХ ст. були вінок і капелюшиння.
Капелюшиння – головний убір за формою подібний до
карабулі. Для його оздоблення використовували нанизані на
тасьму монети (марки), великі монети і шовкові китички. В
окремих селах капелюшиння прикрашали декількома пучками
ковили.
Потрібно зазначити, що чоловічі головні убори менш
різноманітні на відміну від дівочих та жіночих. Влітку чоловіки
покривали голову солом’яними або фетровими шапками –
капелюхами, стрівками, брилями. Хлопці прикрашали їх
стрічками й кодами, пір’ям павича, півня качура, а також
ковилою.
На Буковинській Гуцульщині літнім головним убором
чоловіків, поряд із солом’яними брилями, була шапка-кресаня –
давньогуцульська фетрова шапка із загнутими до верху
крисами.
Отже, головні убори буковинців є невід’ємною складовою
народного костюму Буковини. Головні убори передають, це
глибоке почуття батьківщини та вірності традиції своїх батьків,
дідів та прадідів. Це ознака кожної культурної території.
Список використаної літератури та джерел:
1. Врочинська Г. В. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку
ХХ століть. / Г. В. Врочинська. – К.: Родовід, 2008. – 232с.: іл.
2. Гоберман Д. Н. Искусство гуцулов Д. Н. Гоберман. – М.: Сов.
художник, 1980 – С. 180: іл.
3. Костишина М. Український народний костюм Північної Буковини:
традиції і сучасність / М. Костишина. – Чернівці: Рута, 1996.-191с.: іл.
4. Матейко К. І. Український народний одяг. - К.: Наукова думка,
1977. – 221 с.
5. Ніколаєва Т. Прикраси /Т. Ніколаєва//Український костюм: надія на
ренесанс /Т. Ніколаєва. - К., 2005 – Розд. 3. – С. 193-203.
6. Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментки (іконографія,
номінація, стилістика, типологія). / М. Р. Селівачов – К, 2005
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Євгеній Совінський
Керівник – зав. каф. архітектури, к. а. Коротун І. В.

Йозеф Ляйцнер: педагог, архітектор, будівельник
Чернівці – місто з надзвичайною різноманітністю
архітектурних споруд. Нашарування культур, етносів, епох ,
митців та стилів дало можливість сформувати унікальне міське
середовище. Одне з видатних імен творців міста – Йозеф
Ляйцнер, творчості котрого і присвячена дана публікація.
Народився 13 червня 1833 року в Брно. Після закінчення
технічних студій у 1852 році, асистент, згодом викладач
креслення 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.
Звичайно вагомий внесок у
архітектурний ансамбль середмістя Чернівців вніс сам Ляйцнер.
До його доробку належить сама споруда Технічної школи (вул.
Головна, 107) 1882 року, цілий ряд будинків та громадських
споруд. Разом із випускниками школи виготовляв плани
архітектурних споруд та в деяких випадках особисто керував
будівництвом. Він спорудив, будинок для купця Адольфа
Векслера (вул. Головна, 73)та д-ра медицини Вольчинського,
будинок для д-ра Карла Векслера, розробив проект приміщення
природничого факультету, державного університету Франца Й.
(вул. Л.Українки, 25).
Та будучи директором школи, впродовж 17 років, він
невпинно працював над її розширенням (вул. Шевченка, 16) та
благоустроєм, як адміністративний керманич так і архітектор.
Вже у 1884 році Ляйцнер подає до магістрату проекти
розширення споруд, а Наприкінці грудня 1888 року у
приміщенні Промислової школи було відкрито Промисловий
музей. Особисто розробивши план новобудови, двоповерхова
споруда у стилі італійського ренесансу (вул. Міцкевича, 13). У
1897 році за планом професора Чернівецької Промислової
школи Еріха Кольбенгайєра було збудовано приміщення
сільськогосподарської школи. Також відомі імена, що пов’язали
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себе з технічною школою Еріх Кольбенгайєр Якоб Кляйн,
Віктор Швердтнер, Карл Пекарі.
Одним з прикладів об’єднання сил викладачів, проектантів
є Костел Найсвятішого Серця Ісуса 1894 року (вул. Бахрушина).
Тут Ляйцнер співпрацював з професором Промислової школи
міста Пільзен Віктором Швердтнером. Споруда отримала дуже
широке визнання серед еліти. На території, що знаходилася на
околиці міста (нині вул. Мусоргського), на початку ХХ ст., за
планами професора Еріха Кольбенгайєра, під керівництвом
Юліуса Бохнера було збудовано комплекс споруд для
душевнохворих. Розроблений проект всебічно схвалено
кращими спеціалістами медичної галузі та втілено у Чернівцях.
Плеяда майстрів котра сформувалась у Промисловій школі
під керівництвом Йозефа Ляйцнера, фактично стала проектним
ядром розвитку міста. . З розвитком промисловості у забудову
міста вкладалися значні кошти приватного капіталу, а розбудову
міста здійснювали кваліфіковані архітектори та будівельники,
яких щороку ставало все більше, дякуючи зусиллям
педагогічного складу Чернівецької цісарсько-королівської
промислової школи.
На вшанування пам’яті, до 180 ювілею - архітектора ,
будівельника та громадського діяча професора Йозефа, названо
вулицю у м.Чернівці.
Список літератури
1. М. Никирса. Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і
площ.- Чернівці: Золоті литаври, 2008, ст. 351-355.
2. І. Коротун. Каталог пам’яток м. Чернівці. Під редакцією відділу
заповідної території. Департамент містобудівного комплексу та
земельних відносин. - Чернівці,1996 – 67 ст.
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Анастасія Станкевич
Керівник: асистент Куцик О.В.

Особливості та переваги використання фібробетону
На сьогоднішній день розробці нових будівельних
матеріалів приділяється досить велика увага. Одними з
основних і незмінних, на мою думку, критеріїв, в даному
випадку рахується збільшення довговічності і зменшення
собівартості без зниження якості нових матеріалів.
Бетон є найуживаніший та найдоступнішим будівельним
матеріалом, тому він використовується в всіх видах
конструкцій, для всіх сфер діяльності людини. Бетон повинен
протидіяти утворенню тріщин і осіданню, володіти хімічною
стійкістю, він також повинен витримувати значні механічні
навантаження. Оскільки бетон є композитним матеріалом, тому
його властивості визначається властивостями його складуючих
компонентів.
Одним з найбільш розповсюджених будівельних матеріалів
є фібробетон. Це бетон який армований дисперсними
волокнами, фібрами, що досить рівномірно в ньому розподілені.
Під назвою «фібра» маються на увазі відрізки тонкого
волокнистого матеріалу а також можливе використання
сталевого дроту, відходи цвяхового виробництва, і тому
подібне. Фібра додається в бетон на стадії виробництва бетонної
суміші, виконуючи функцію армуючого компонента, і сприяє
покращенню якості бетону, підвищуючи його тріщиностійкість,
деформативність, водонепроникність і морозостійкість.
Найчастіше фібробетон застосовують в будівельних
конструкціях, перед якими ставиться умова зниження ваги
будівлі чи споруди. Так же частим використання фібробетону є
випадки, де слід запобігти ризикам пов'язані з виникненням і
подальшим розширенням тріщин на конструкціях чи в цілому
будинку. Фібробетон володіє такими основними якостями, як
підвищена стійкість до стирання, а так і є високоміцним
матеріалом, який є досить стійким при прикладені різних сили
удару, та морозостійкістю.
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Фібробетон також застосування при будівництві мостів,
тунелів, доріг, аеродромів, підпірних стін, фундаментів,
цивільних будівель і споруд, конструкцій спеціального
призначення, резервуарів, сховищ.
На відміну від звичайного бетону, в основу якого необхідно
закладати армуючі елементи. Фібробетон може бути
використаний у будівництві будівель і споруд з відносно
тонкими стінками. Даний матеріал може забезпечувати при
використанні в нових технологіях будівництва, які були
неприпустимі з іншими видами бетону через додаткового
армування.
Технологія виготовлення фібробетону не є дуже складним
технологічним процесом. До простого бетонного розчину
додається фібро волокна (на даний момент з різних матеріалів) і
всі компоненти перемішуються.
Фібробетон є дуже багатообіцяючим матеріалом. Його
активно використовують у понад 100 країнах світу. Щорічно
фібробетон знаходить собі нову сферу в будівництві. В Україні
обсяг випуску фібробетону ще не великий, проте досвід
закордонних колег вражає. Тому при оцінці характеристик і
потребі виготовлення в нас можливий і в великих обсягах.
Список літератури:
1. Фибробетон. Матеріали із вільної енциклопедії Вікіпедія
[Електронний
ресурс]
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%
B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
2. Новиков, В. У. Полимерные материалы для строительства./ В. У. Новиков. - М.: Высшая школа, 1995, - 448 с.
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Ігор Суховерко
Науковий керівник, д.т.н., проф. Барашиков А. Я.
Використання профнастилу в плитних конструкціях
У наш час розвиток будівельної індустрії підтримується
створенням нових конструктивних елементів, використання
яких дозволяє зменшити витрати матеріалів та трудомісткість.
Таким вимогам повністю відповідають сталезалізобетонні
конструкції, в яких використовується сталь і бетон.
В основу нових типів сталезалізобетонних конструкцій
покладене поєднання сталевих та залізобетонних конструкцій.
До таких конструкцій можна віднести монолітні залізобетонні
плити перекриття з використанням профільованих листів.
Економічність конструкцій із використанням профілю в
порівнянні з традиційними залізобетонними конструкціями
забезпечується за рахунок використання профлистів як
незнімної опалубки і вони виконують роль зовнішньої арматури.
Технологію
виконання
плитних
конструкцій
по
профнастилу доцільно використовувати через те, що на
виготовлення таких конструкцій витрачається менша кількість
матеріалів, наприклад економія сталі може становити до 30%.
Також дана технологію є менш трудомісткою і на виготовлення
конструкцій затрачається менше часу.
Дана технологія використовується провідними світовими
підприємствами в багатьох країнах, зокрема при зведенні таких
будівель: олімпійський центр дзюдо (Нідерланди 2005р.),
торгові центри (США), госпіталь св. Вінсента (штат Вірджинія)
та ін.
Для монолітних залізобетонних плит з профнастилу можна
використовувати важкі бетони класу В15, а також легкі класу не
менше В12,5.
В якості зовнішньої арматури в монолітних залізобетонних
плит рекомендується використовувати профнастил марок Н80A674-1,0 і Н80А-674-0,9.
Профнастилнастил повинен сприймати і передавати
горизонтальний зсув на контакті між настилом та бетоном. Саме
зчеплення між сталевим настилом і бетоном не вважається
достатнім для забезпечення спільної роботи. Така робота
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повинна забезпечуватись між настилом і бетоном шляхом
застосування одного або більше наступних заходів.

Рис. 2. Типи зчеплення профнастилу з бетоном
1–механічне зчеплення; 2–зчеплення тертям; 3–заанкерування
кінців привареними через настил стержнями; 4–заанкерування кінців
деформування ребер.

1) Механічне зчеплення, що забезпечується деформуванням
профілю (вм’ятинами або виступами);
2) Зчеплення тертям для профілів у формі виступів під
кутом;
3) Заанкерування кінців.
При розрахунку профнастилу враховують такі навантаження:
– вагу бетону та сталевого настилу;
– конструктивні навантаження, включно з місцевим
вивантаженням свіжого бетону при зведенні;
– навантаження від складування, за наявності;
– ефект «наповнення» (збільшення товщини бетону
внаслідок прогину настилів).
Технологія виконання плит перекриття по профільованому
настилу на сьогоднішній день використовується в цивільних
будівлях, переважно з металевим каркасом, також при
реконструкцій перекриттів у старих будівлях. При реконструкції
ця технологія використовується в тому випадку коли старі
перекриття демонтуються.
Список використаних джерел
1. «Монолитные здания и сооружения» Санников И.В. - Киев
"Будівельник". - 1991. 149 ст.;
2. Corrugated Plate Industry [електронний ресурс]. Доступ до інформації
– http://cpi-glp.com;
3. СпецМетал [електронний ресурс]. Доступ до інформації www.specmetal.com.ua
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Євгенія Тащук
Науковий керівник – д. т. н., проф. В. К . Черненко

Безкранова технологія зведення
великорозмірних покриттів одноповерхових
промислових будівель і споруд
Вступ.
В
сучасному
будівництві
зведення
великопрольотних одноповерхових будівель є актуальним не
тільки на теренах України але й за кордоном. Їх спорудження
викликає деякі ускладнення при монтажі, надійність методів
роботи, точність та чіткість встановлення конструкцій на
проектні відмітки, безпечність робіт на висоті. Використовуючи
світовий досвід, можна з впевненістю сказати, що безкранова
технологія являється процесом, який прогресивно розвивається
з часом, практично витісняючи кранові механізми та забезпечує
можливість безпечного зведення споруд.
Основна частина. З метою виявлення найбільш
ефективного методу монтажу було виконано пошук та аналіз
об’єктів – представників фірм, які
займалися зведенням великорозмірних та
надважких
покриттів.
Аналізуючи
виявила, що саме безкранова технологія
дає можливість для спорудження об’єктів,
які мають великорозмірні покриття (50,0 і
більше
метрів)
і
є
надважкими,
виконувати
спочатку
попереднє
укрупнення в зоні монтажу на низьких
підмостях до повної готовності, потім за
допомогою домкратних пристроїв зводити
на потрібні проектні відмітки [1].
Одним із варіантів домкратних
пристроїв є компактні тросові системи. Їх
вантажопідйомність сягає 1700 тонн на
один підйомник.
Фото 1. Тросовий
Швидкість підйому конструкцій
гідродомкрат DL-S15
коливається від 5 метрів за годину.
Тросова система 2 типів складається з 7
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тросів 18 мм товщини та 7 тросів 15,7 мм , а також сталевого
корпусу. Один із наведених домкратів вказано на фото [2].
Використання даної технології зведення великорозмірних
покриттів має ряд переваг:
 завдяки даній технологія збільшується стійкість і надійність
будівлі, що покращує безпеку виконання робіт на
будівельному майданчику;
 перенесення верхолазних робіт на стенди і риштування,
встановлюючи їх на низьких відмітках в робочій зоні
монтажу;
 можливість уникнути використання надважкої кранової
техніки, що надасть змогу на будівництво у стиснутих
умовах;
 зменшення розмірів будівельного майданчика;
 скорочення часу монтажу конструкцій.
Висновок. Застосування гідродомкратних систем дає змогу
більш ефективно виконати монтаж покриття цеху, ніж при
застосуванні кранової технології, яка має більші трудовитрати,
собівартість та терміни виконання робіт.
Список літератури
1. Механізація трудомістких процесів: навчальний посібник для вузів
[Ю. Д. Абрашкевич, В. М. Смірнов, Л. Є. Пелевін та ін.]; К.:
КНУБА, 2006. – 180 с.
2. Dorman Long Technology [Електронний ресурс]: інформація про пе
релік послуг фірми. – Режим доступу до інформ.:
http://www.dormanlongtechnology.com/en/Products/strand_jacks.htm
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Елементи стилю «модерн» в ювелірному мистецтві
України
Як відомо, в кінці ХІХ-на початку ХХ століття в мистецтві
виник новий, абсолютно новаторський для своєї епохи стиль в
ювелірному мистецтві. Його основними постулатами були:
асиметрія, використання динамічних кривих ліній, звернення до
краси навколишнього, оспівування вроди жіночого силует.
Нажаль, модерн у ювелірному мистецтві проіснував зовсім
недовго. Його хронологічні рамки окреслені 1895-1914. Надалі
ювелірні прикраси ставали все більш геометричними і
лаконічними. З’являється Ар-Деко, а потім конструктивізм,
ідеологією якого було відкинення декору і залишення тільки
функціональної основи. Та хоча модерну було відведено так
мало часу, його вклад в розвиток ювелірної справи неможливо
переоцінити. Це був дуже потужний прорив, як ідеологічно, так
і технологічно. Сучасні митці також звертаються до
стилістичних
прийомів
характерних
для
тієї
доби:
запозичуються тематика та основи композиційного вирішення
ювелірних прикрас. А вироби з використанням емалі та
напівдорогоцінного каміння стають все популярнішими, які аж
ніяк не поступаються класичним золоту, діамантам та іншим
дорогоцінним каменям. Навпаки, вони вражають багатством гри
кольору, різноманітністю текстур та фактур та численністю
технік виконання та подачі.
Деякі ювелірні фірми, що були засновані в часи розквіту
модерну і до тепер не зраджують традиціям і передають знання
з покоління в покоління. Зокрема, найбільший сучасний
ювелірний дім Іспанії Masriera, що носить ім’я його засновника
Луїса Масрієра – найвизначнішої персони Каталонії в галузі
ювелірної справи початку ХХ століття, і досі продовжує
виготовляти прикраси в стилі модерн. З самого початку фірма
Masriera відрізнялась майстерним застосування емалі в
ювелірних виробах. В наш час фірма продовжує користуватися
технікою емалі, завдяки якій майстерня перетворилася в
міжнародний символ якості в цьому мистецтві. Відомі такі
різновиди даної техніки,такі як plique-a-jour, basse-taille,
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champlevé, склоподібна емаль та живопис по емалі, а також
особиста техніка, яку придумав сам Масрієра , так звана «Емаль
Барселона».Інший не менш відомий французький бренд Lalique,
засновником якого був Рене Лалік – ікона ювелірної справи
періоду модерн,також подовжує виготовляти прикраси в стилі
модерн [1]. Але їх подача стилізована і більш спрощена. В
порівнянні з роботами батька фірми вони втратили
тривимірність, яку Лалік почав вводити в свої твори. Та і
матеріали змінились більш прагматичними, прикраси
виконуються на новий лад, згідно сучасних тенденцій.
Не тільки класичні школи модерну зазнали змін. Українські
сучасні майстри також підходять до вирішення цієї теми по
новому, зокрема, у творах ювелірів Олени Магери та Олега
Моцного відчувається дух Ар Нуво, інтерпретований до вимог
сучасного
суспільства.
У
своїх
композиціях
вони
використовують характерні для модерну сюжети із флори та
фауни. Твори насичені багатством кольору та динамікою
асиметричних ліній, а серед асортименту виробів: брошки,
заколки, кольє, персні та навіть тематичні композиції
виставкового характеру. На них зображені характерні для
модерну сюжети, а саме іриси та лілії, які так палко
обожнювались в епоху модерну. Виконані вони в техніці емалі і
виглядають досить декоративно [2].
Нещодавно на горизонті ювелірного ринку з’явився
підприємець Олександр Притула, який заснував фірму з
одноіменною назвою. Нестандартне мислення, зухвалість подачі
ідеї і втілені в ювелірних виробах, поєднання того, що в
принципі, не поєднується – ось головне кредо фірми «Prytula». В
основі їхнього успіху є співпраця з молодими та
перспективними дизайнерами-ювелірами (Костянтин Сидорчук
та Тимощук Ганна), у творчих доробках яких стилістика
модерну займає далеко не останнє місце [2].
Список літератури:
1. История ювелирного искусства и геммологии [Електронний
ресурс]: - Режим доступу до інформації: http://www.gold78.ru/goldblog/jewellery-history/history-jewellery-gems
2. PRYTULA Jewellery group [Електронний ресурс]: - Режим доступу
до інформації: http://prytula.com.ua
3. Каталог «Rene Lalique. Jugendstil-Scmuckaus Paris 1890-1912»
видавництво Skira 2007, Italia.
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Піднімання великорозмірного покриття
з влаштуванням опорних колон методом повороту
Вступ. Важливою частиною будівельного виробництва є
промислове будівництво. Опрацювавши статистичні дані можна
дійти до висновку, що за останні роки обсяги виробництва
знизилися [1, табл.1]. На мою думку це спричинено високими
трудомісткістю та вартістю будівництва. На прикладі
великорозмірних будівель видно, що найбільш трудомісткими
роботами є монтаж їх покриттів, трудомісткість складає близько
30% від усієї споруди.
Основна частина. Метою моєї роботи є підвищення
ефективності технології піднімання великорозмірного покриття.
Одним зі шляхів підвищення ефективності та безпечності
спорудження може стати технологія, при якій покриття
укрупнюється до повної готовності і в подальшому підіймається
у проектне положення з одночасним монтажем колон.
Можливі наступні варіації даного методу, серед яких
проводитиметься порівняльна характеристика:

Рис. 1. Підрощування колон
із одночасним підйомом
покриття за допомогою
гідравлічних домкратів [2, стор.
36]:
1-підйомний механізм; 2елементи колон для

Рис. 2. Підрощування за
допомогою виштовхуючої
частини (стволу) підйомнику
[3, стор. 37]:
1-підйомний механізм; 2колони; 3-покриття, що
монтується.
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підрощування.

Аналізуючи рис. 2 виначено, що схему можна вдосконалити
шляхом зміни вузла шарнірного з’єднання колони із покриттям
(рис. 3). При цьому для зменшення тертя нижньої частини
колони, пропонується влаштування напрямних по яким будуть
рухатись колони при піднятті. Це буде сприяти технологічності
виконання робіт і підвищенню точності монтажу колон за
рахунок створення вертикального прорізу, що дасть змогу більш
ефективно повернути колону у проектне положення.

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Схема шарнірного зєднання колони із покриттям. Рух
колони по відношенню до покриття під час підйому.
а, б, в, г – послідовність встановлення колони.

Для дослідження приймаються одноповерхові об’єкти
будівництва, для спорудження яких використовуються
великорозмірні покриття.
Висновки. За рахунок впровадження новітнього методу
монтажу, який складається з піднімання великорозмірного
покриття з одночасним влаштуванням постійних опор,
отримуємо зниження трудомісткості, терміну та вартості
виконання робіт на будівельному майданчику при зведенні
будівель та споруд.
Список літератури
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: Обсяг
виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції. Режим доступу до інформації: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2014/bud/ovb/ovb_u/ovb_rik_u.htm
2. Черненко В. К., Баранникова В. Ф. Технология и организация монтажа строительных конструкций // Библиотека строителя: справочник. – К.: Будивэльнык, 1988.
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Аналіз та порівняння структурного, арочного
і рамного покриття.
В процесі будівництва великопрогінних будівель і споруд ми
стаємо перед вибором покриття. У конструктивному відношенні вони
розрізняють за статичною схемою роботи несучих конструкцій, в
якості яких використовують рамні, арочні й просторові.
Метою роботи є дослідження, вивчення а також порівняння між
рамним, арочним і структурним покриттям з зазначенням їх переваг і
недоліків та конкуренто здатності між ними.
Робота цих конструкцій заснована на використанні внутрішніх
фізико-механічних властивостей матеріалу і передачі зусиль в тілі
конструкції безпосередньо на опори.
Структурами

називають

перехресно-стрижневі

системи,

що

складаються з неодноразово повторюваних лінійних елементів, які
утворюють систему часто розташованих ферм, що перетинаються. Такі
системи покриття мають підвищену жорсткість, меншу будівельну
висоту, що дозволяє скоротити об'єм будівлі і пов'язані з цим
експлуатаційні витрати і володіють рядом достоїнств, що визначають
область їх раціонального застосування.
Арки, як і рами, є площинними розпірними конструкціями. Вони
ще більш вразливі до нерівномірних осідань, ніж рами і виконуються
як безшарнірні, так і двохшарнірні і трьохшарнірні. Стійкість покриття
забезпечується жорсткими елементами огороджувальної частини
покриття [2].
Власне аркові покриття мають меншу масу ніж рамні, але більш
складні у виготовленні й монтажі. За витратами металу краще
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безшарнірні арки. Вони мають і більшу жорсткість. Рамним покриття це система яка складається із сталевих профілів, які в кутах жорстко
з’єднана один з одним, опорна частина якої жорстко защемлена у
фундаменті, якщо відсутня небезпека появи нерівномірних осідань
основи, або шарнірно з'єднано до нього. Рамне покриття може бути як
металеве, залізобетонне так і дерев’яне[2].
У сучасному будівництві набули поширення сітчасті системи
регулярного будови, звані структурними конструкціями або просто
структурами.
Отже можна зробити висновок, що структурні конструкція є більш
стійкою конструкцією. Завдяки своїй різноманітності видів та типів
структурного покриття, ми можемо підібрати конструкцію на будь яку
будівлю та споруду. Технологічно по монтажу можливо складніше ніж
рамна та арочні конструкція, але при забезпечені всіх потреб
будівництва, структурні покриття є більш доцільними.
Cписок літератури
1. А. В. Демина «Здания с большепролетными покрытиями» Учеб
пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2003. - 88 с. ISBN 58265-0223-1.
2. Мазур В. А. Металлические конструкции гражданских зданий и
инженерных сооружений: Учебно-методическое пособие

для

студентов строительных специальностей. – Харьков: ХГАГХ., 2003
г. – 72 с.
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