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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна

робота

виконана

відповідно

до

Закону

України

№ 2623-ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від
11.07.2001 р., а також Закону України № 3715-VI від 08.09.2011 р. «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».
Наукові дослідження, викладені в дисертації, виконані згідно з
напрямком наукової роботи кафедри технології будівельного виробництва
Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Обґрунтованість

наукових

положень,

висновків

і

результатів

підтверджується:
− достатнім обсягом теоретичних досліджень: на основі аналізу та
узагальнення результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених щодо
бетонування у незнімних опалубках здобувачем сформульовано мету і
завдання дисертаційної роботи, визначено та обґрунтовано методи реалізації
поставлених завдань;
− використанням законодавчих актів і нормативних документів
України в галузі будівництва, зокрема щодо забезпечення надійності та
безпеки будівельних об’єктів;
− застосуванням загальновідомих та добре апробованих методів
дослідження,

зокрема

аналізу

і

узагальнення,

експертних

оцінок,

кореляційного і регресійного аналізу.
Достовірність наукових положень, висновків і результатів доведено
задовільною збіжністю експериментальних та розрахункових результатів, а
також результатами впровадження у виробничу діяльність підприємств
(АТ «БІНІТЕК»,

АТ «Укрпромбуд»),

які

підтверджені

документами,

представленими у додатках А, Б на стор. 127-130.
Отже, наукові положення, висновки і результати, сформульовані в
дисертаційній роботі, є обґрунтованими та достовірними.
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Наукова новизна отриманих результатів.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у встановленні
закономірностей впливу визначальних організаційно-технологічних факторів
(ступінь забезпеченості процесу засобами для контролю якості робіт,
показник розбивки несучих стін на яруси бетонування, співвідношення
обсягів незнімних блоків опалубки і укладеного бетону) на тривалість
виконання робіт із бетонування у незнімних опалубках із використанням
магнезіального в’яжучого, з урахуванням специфічних умов Лівану.
Повнота викладу результатів в опублікованих працях.
За результатами виконаних досліджень опубліковано 13 наукових
праць, зокрема: 7 статей, з яких 5 – у наукових фахових виданнях України та
2 – у зарубіжних наукових періодичних виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз; 6 праць, які засвідчують апробацію
матеріалів дисертації.
Кількість публікацій відповідає чинним вимогам МОН України.
Опубліковані праці досить вичерпно відображають основні положення,
результати, висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації.
Особистий внесок здобувача в наукових працях, опублікованих у
співавторстві, належним чином висвітлений у дисертації на стор. 12.
Апробація матеріалів дисертації.
Основні наукові положення та результати дослідження доповідались
на: VI, VII Міжнародних науково-практичних конференціях «Ефективні
організаційно-технологічні

рішення

та

енергозберігаючі

технології

в

будівництві» (м. Харків, 2016 р., 2018 р.); VIІ Всеукраїнському науковому
семінарі «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур»
(м. Харків, 2016 р.); 72 науковій конференції Харківського національного
університету

будівництва

Міжнародній

науковій

та

архітектури

конференції

(м. Харків,

«Ресурс

і

2017 р.);

безпека

VІII

експлуатації

конструкцій, будівель і споруд» (м. Харків, 2017 р.); VІI Міжнародній
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науково-практичній конференції «Енергоефективні технології в міському
будівництві та господарстві» (м. Одеса, 2018 р.).
Вищевикладене

дозволяє

стверджувати

про

достатній

рівень

оприлюднення результатів дисертаційної роботи.
Наукова цінність дисертаційної роботи.
Отримані здобувачем нові наукові результати роблять внесок у теорію
технології будівельного виробництва в частині обґрунтовано-раціонального
проектування технології виробництва робіт із бетонування несучих
конструкцій малоповерхових цивільних будівель у незнімних опалубках з
дрібноштучних бетонних блоків і панелей із застосуванням магнезіального
в’яжучого, що забезпечують скорочення тривалості виконання робіт та
зменшення експлуатаційних витрат.
Практична цінність дисертаційної роботи.
Практична цінність полягає в тому, що отримані результати у вигляді
методики врахування впливу визначальних організаційно-технологічних
факторів на параметри процесу бетонування у незнімних опалубках з
використанням магнезіального в’яжучого з необхідними фізико-механічними
і технологічними властивостями можуть бути використані для підвищення
надійності експлуатації будівельних об’єктів та оптимізації організаційнотехнологічних рішень (за критерієм тривалості виконання робіт) при
розробці проектної документації.
Як

свідчать

матеріали

дисертації

(додатки А, Б,

стор. 127-130),

одержані здобувачем наукові результати доведені до рівня практичного
впровадження:
− Акціонерним товариством «БІНІТЕК» на заводі металопластикових
конструкцій при спорудженні та реконструкції виробничих будівель та їх
окремих приміщень впроваджено удосконалену технологію спорудження
несучих стінових конструкцій з урахуванням вимог щодо енергоефективності
з отриманням економічного ефекту в розмірі 68,8 тис. грн. завдяки
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скороченню трудомісткості та тривалості робіт, підвищенню параметрів
міцності та надійності, а також екологічної безпеки;
− Акціонерним товариством «Укрпромбуд» при добудові промислової
будівлі для розміщення виробничого обладнання застосовано запропоновану
здобувачем методику прогнозування характеристик міцності опалубних
стінових блоків із використанням магнезіального в’яжучого, методику
моделювання параметрів технологічного процесу бетонування у незнімних
опалубках із одержанням економічного ефекту в розмірі 69,2 тис. грн.
завдяки скороченню термінів встановлення обладнання, трудомісткості
робіт,

зменшення

витрат

металу,

бетону,

а

також

підвищенню

експлуатаційної довговічності конструкцій.
Оцінка змісту і структури дисертації та автореферату.
Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку
використаних джерел із 138 найменувань, двох додатків на 5 сторінках.
Загальний обсяг дисертаційної роботи – 130 сторінок.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
відображено зв’язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету і
завдання

дослідження,

визначено

об’єкт

та

предмет

дослідження,

обґрунтовано вибір методів дослідження, сформульовано наукову новизну та
практичне значення отриманих результатів, наведено дані про особистий
внесок здобувача, представлено відомості про апробацію матеріалів
дисертації і публікації, а також про структуру та обсяг роботи.
В

першому

розділі

здобувач

наводить

результати

аналізу

конструктивних рішень опалубок, організаційно-технологічних особливостей
бетонування у незнімних опалубках. На основі критичного аналізу наукових
праць інших дослідників здобувач доводить необхідність подальших
досліджень щодо підвищення ефективності бетонних робіт у незнімних
опалубках із використанням магнезіальних в’яжучих.
У другому розділі обґрунтовано вибір методів дослідження для
вирішення поставлених завдань, викладено загальну методику досліджень.
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Визначено передумови для подальшого вдосконалення організаційнотехнологічних рішень, спрямованих на скорочення тривалості виробництва
робіт та підвищення експлуатаційної довговічності об’єктів.
Третій розділ присвячено питанню забезпечення технологічних
властивостей незнімних опалубок із магнезіального в’яжучого в кліматичних
умовах Лівану.
В четвертому розділі досліджено вплив організаційно-технологічних
факторів на параметри процесу бетонування в незнімних опалубках. Перелік
визначальних факторів сформовано з застосуванням теорії експертних
оцінок.

Пошук

моделей,

які

найбільш

адекватно

відображають

досліджуваний процес, здійснено за допомогою методів кореляційного і
регресійного аналізу, реалізованих у пакеті прикладних програм Statistica. В
результаті запропоновано залежності тривалості виконання робіт від
визначальних факторів, таких як ступінь забезпеченості процесу засобами
для контролю якості робіт, показник розбивки несучих стін на яруси
бетонування,

співвідношення

обсягів

незнімних

блоків

пропозиції

щодо

опалубки

і

укладеного бетону.
В

п’ятому

розділі

викладено

формування

організаційно-технологічних рішень бетонування у незнімних опалубках, які
забезпечують підвищення ефективності використання ресурсів та спрямовані
на скорочення тривалості виробництва робіт і зниження вартості будівельної
продукції. Наведено результати впровадження запропонованих здобувачем
новацій у виробничу діяльність підприємств.
Висновки обґрунтовані змістом матеріалів розділів та досить вичерпно
відображають

зміст

одержаних

наукових

і

практичних

результатів

дослідження.
Стиль та мова викладення наукових положень, результатів і висновків
дисертації та автореферату послідовні, логічні, а структура роботи відповідає
сформульованій меті та поставленим завданням дослідження.
Дисертацію викладено з необхідною повнотою та доказовою базою.
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На використані результати досліджень інших авторів зроблені коректні
посилання.
Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам.
Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами МОН України.
Дисертаційна робота відповідає спеціальності 05.23.08 – технологія та
організація промислового та цивільного будівництва (пп. 1, 6 напрямків
досліджень згідно з паспортом спеціальності).
Автореферат

за

змістом

є

ідентичним

основним

положенням

дисертації.
Зауваження щодо змісту дисертації:
1. У вступі не зазначено науково-дослідну роботу, в рамках якої
виконувалось дисертаційне дослідження, та рівень участі здобувача;
2. На

стор. 12

у

вступі

допущено

друкарську

помилку:

акт

впровадження АТ «БІНІТЕК» підписано не 21 серпня, а 21 травня, згідно з
документами, представленими в додатку;
3. В підрозділі 1.1 підписи на рис. 1.4 (стор. 22) виконано російською
мовою; те саме стосується табл. 4.2 (стор. 90);
4. Перший розділ дещо перевантажений і перевищує за обсягом 20 %
основного тексту. Частину інформації доцільно було б винести в додатки;
5. В підрозділі 2.3 на стор. 61 зазначено, що вибіркова сукупність
представлена 17 об’єктами. Хотілося б побачити характеристику цих
об’єктів, хоча б у додатках, а також доповнити результатами аналізу вихідної
інформації щодо достовірності та однорідності, а також підпорядкування
закону нормального розподілу;
6. Підрозділ 4.3 доцільно було б доповнити такою інформацією: щодо
процедур виявлення множини потенційних експертів; відомостями щодо
оцінювання компетентності виявлених експертів; обґрунтування кількості
експертів, залучених до опитування;
7. В підрозділі 4.3, а також у висновках до розділу 4 зазначено, що
перевірка виявлених залежностей тривалості від досліджених факторів за
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критерієм

Фішера

підтвердила

їх

адекватність

реальному

процесу

спорудження несучих конструкцій стін і перекриттів малоповерхових
будівель. Разом із тим у розділі відсутні відомості про фактичні значення
критерію Фішера для встановлених залежностей, а також результати їх
порівняння з табличними значеннями;
8. У висновках до кожного з розділів бажано було б зробити
посилання на наукові праці здобувача, в яких відображені основні наукові
результати конкретного розділу;
9. При оформленні рисунків і таблиць потрібно застосовувати вимоги
ДСТУ 3008:2015.
Проте наведені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку
виконаної дисертаційної роботи.
Загальний висновок щодо відповідності дисертації встановленим
вимогам.
Дисертація Ассаада Мустафи на тему «Удосконалення організаційнотехнологічних рішень бетонування у незнімних опалубках у цивільному
будівництві Лівану» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій
одержані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують
актуальне науково-прикладне завдання скорочення тривалості виробництва
робіт та економії ресурсів при малоповерховому цивільному будівництві в
умовах Лівану шляхом удосконалення організаційно-технологічних рішень із
бетонування у незнімних опалубках із використанням магнезіального
в’яжучого із урахуванням комплексного впливу визначальних факторів.
Дисертація Ассаада Мустафи за актуальністю, обсягом, змістом,
завершеністю, науковою новизною і практичним значенням отриманих
результатів (пп. 9, 11), кількістю, обсягом та повнотою опублікування
результатів у наукових фахових виданнях (п. 12) відповідає вимогам
«Порядку присудження наукових ступенів» щодо кандидатських дисертацій
за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та
цивільного будівництва.
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