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Дослідження відповідають тематичній спрямованості науково-дослідних робіт
Державного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
ім. В.С. Балицького» Міністерства регіонального розвитку і виконувалися у межах
наукових напрямків його діяльності та діяльності кафедри технології будівельного
виробництва Харківського національного університету будівництва та архітектури.
2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків
та рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Вважаю, що наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної
роботи обґрунтовані та достовірні в достатній мірі.
Обґрунтованість та достовірність результатів забезпечено шляхом ґрунтовного
аналізу стану справ з тематики досліджень, використання апробованих методів та
моделей прийняття рішень, виваженою робочою концепцією, відсутністю протиріч з
працями відомих вітчизняних та закордонних вчених. Наукові положення, висновки і
рекомендації дисертаційної роботи, обґрунтовані комплексними дослідженнями, що
включають натурні, та обчислювальні експерименти; достовірність доведено
задовільною

збіжністю

експериментальних

та

розрахункових

результатів

і

результатами впровадження в діяльність виробничих підприємств, що підтверджено
відповідними актами у додатках. Обґрунтованість наукових положень, висновків та
результатів підтверджується достатнім обсягом теоретичних досліджень.
У дисертації автором застосовано загальновідомі та апробовані методи
дослідження: аналізу та узагальнення, ретроспектива, емпіричні методи дослідження
– обстеження, моніторинг, узагальнення досвіду, опитування та експертні оцінки,
наукове

прогнозування,

математичне

моделювання,

метод

структурно-

параметричного синтезу.
3. Наукова новизна результатів, їх теоретичне та практичне значення.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:
вперше:
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– встановлено закономірності впливу організаційно-технічних факторів на
ефективність систем інструментальних вимірювань та технологію їх застосування;
– визначено сукупність параметрів, що впливають на вибір методів
інструментальних

спостережень,

на

цьому

підґрунті

розроблено

методику

формування системи спостережень за просіданнями, підтопленням, вібраціями та
зсувами;
– встановлено закономірності впливу параметрів інструментальних вимірювань
на тривалість життєвого циклу будівель і споруд, на підставі чого запропонована
методика визначення обсягів вимірювань та періодичності їх проведення з
урахуванням критерію уразливості об’єктів;
– визначено оцінку ризиків несвоєчасного виявлення пошкоджень та впливу
якості вимірювань на параметри експлуатаційної придатності будівель і споруд,
завдяки чому розроблено методику обґрунтування трудовитрат та тривалості
вимірювальних робіт;
– сформовано систему оптимізації параметричних характеристик рішень з
інструментальних вимірювань при зведенні та експлуатації будівель та споруд, що
з’явилося основою розробленої методики обґрунтування ефективності технологій та
засобів інструментального визначення параметрів будівель, споруд і території
забудови;
удосконалено:
 методологічну структуру моделювання процесів визначення параметрів
будівель, споруд і територій забудови, що дозволило виявити закономірності
прогнозування ефективності вимірювальних робіт;
 методику конструктивної достатності спостережень за геометричними
параметрами будівель і споруд;
 комплекс науково обґрунтованих розробок системного удосконалення
структури експериментального обґрунтування організаційно-технологічних рішень,
що підвищують ефективність інструментальних вимірювань;
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 одержали подальший розвиток теорія нечітких множин та метод структурнопараметричного синтезу при розробці алгоритмічної структури моделювання
комплексного процесу діагностування технічного стану об’єктів інтелектуальними
інформаційними системами діагностики.
4. Повнота викладених наукових положень, висновків та рекомендацій в
опублікованих роботах.
Основні результати досліджень опубліковані у 56 наукових публікаціях (у тому
числі, 9  без співавторів), з яких: 33  у фахових наукових виданнях,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України, з них 5 – у збірниках, які
включені до міжнародних наукометричних баз; 2 закордонні публікації у виданнях,
включених до міжнародних наукометричних баз; 2 монографії; 1 підручник; 11
публікацій апробаційного характеру у збірниках матеріалів наукових конференцій,
конгресів, семінарів. Загальний обсяг публікацій 29,81 друкованих аркушів, з яких
авторові особисто належать 14,28 друкованих аркуша.
Зміст дослідження і наукові результати роботи викладено в публікаціях
поетапно та повністю. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою
працею. Наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист,
отримані автором самостійно і є його особистим внеском у розвиток прикладної
науки в галузі технології та організації промислового та цивільного будівництва.
5. Наукова цінність дисертаційної роботи.
Отримані Григоровським П.Є. нові наукові результати роблять внесок у
розвиток теорії та практики технології та організації будівельного виробництва у
частині обґрунтованого и раціонального проектування технології вимірювальних
робіт з можливістю скорочення тривалості будівництва та подовження терміну
експлуатації будівель і споруд за рахунок реалізації ефективних організаційнотехнологічних рішень. Обґрунтовано систему використання своєчасної достовірної
інформації, отриманої інструментальними методами, необхідної та достатньої для
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забезпечення експлуатаційної придатності будівель і споруд на всіх етапах їх
життєвого циклу.
6. Практична цінність дисертаційної роботи.
Практична цінність полягає у тому, що отримані результати у вигляді методик
формування системи спостережень за просіданнями, підтопленням, вібраціями та
зсувами, визначення обсягів вимірювань та періодичності їх проведення з
урахуванням

критерію

уразливості

об’єктів,

обґрунтування

трудовитрат

та

тривалості вимірювальних робіт можуть бути використані для оптимізації
організаційно-технологічних рішень при розробці проектної документації.
Крім того, практична цінність полягає:
– у скороченні строків виконання вимірювальних робіт, за методикою, що
розроблена автором;
– у поліпшенні якості технологічного проектування та проектної документації
на основі використання розроблених нормативних документів, науково-методичного
забезпечення процесів проектування, що базується на розроблених і розвинутих у
роботі методології проектування
організації

і

виконання

технологічних процесів,

вимірювальних

робіт;

пакеті

типових проектів
типових

програм

інструментальних вимірювань, що реалізовані на об’єктах України;
– у застосуванні розроблених рішень з урахуванням категорій складності
об'єктів, умов виробництва, факторів техногенного та природнього впливу, що
можуть

бути

використані

проектними,

будівельними

та

інвестиційними

організаціями при новому будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні та
експлуатації будівель, споруд;
– у підвищенні безпеки виконання будівельно-монтажних та вимірювальних
робіт шляхом впровадження нормативних вимог безпеки;
Як свідчать матеріали дисертації, одержані здобувачем наукові результати
доведені до рівня впровадження на виробництві: при будівництві, реконструкції та
експлуатації низки промислових та цивільних об'єктів, де були застосовані системи
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інструментального визначення параметрів будівель, споруд та території забудови;
при будівництві та реконструкції НСК «Олімпійський» ПрАТ «Холдингова компанія
Київміськбуд»; гідротехнічних об’єктів ТОВ «Гідротехпроект» на Теребре-Ріцької
ГЕС;

об’єктів

КП

«Спецжитлофонд»,

«Інвестиційно-будівельна

компанія

КП

ОБРІЙ».

«Житлоінвестбуд–УКБ»,
Результати

досліджень

ТОВ
також

упроваджено у навчальному процесі Київського національного університету
будівництва і архітектури.
7. Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій в
авторефераті, відповідність текстів дисертації і автореферату.
Автореферат та дисертація мають завершений вигляд. Автореферат за своїм
змістом ідентичний основним положенням, результатам та висновкам дисертації.
Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації відображені в авторефераті
досить лаконічно та повністю.
Дисертація та автореферат мають оформлення, яке відповідає вимогам МОН
України.
8. Оцінка змісту дисертації.
Дисертація складається із вступу, дев’яти розділів, висновків, списку
використаних джерел з 278 найменувань і 13 додатків. Обсяг дисертації складає
14,08 авторських аркуша (338 сторінок), з них 11,54 авторських аркуша (276
сторінок) основного тексту, вона містить 110 рисунків, 49 таблиць.
У вступі відображено проблему, яка вирішується в роботі, основні
характеристики поданої роботи: актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження,
мета й основні завдання, робоча гіпотеза, наукова новизна, практична цінність і
результати впровадження у виробництві.
У першому розділі окреслено стан проблеми та виконано аналіз рішень з
формування системи експлуатаційної придатності будівель і споруд. Встановлено,
що забезпечення довготривалої експлуатації будівель та споруд є актуальною
техніко-економічною проблемою, що потребує об’єктивної інформації, отриманої
інструментальними методами про параметри об’єктів на всіх етапах їх життєвого
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циклу. Тривалість життєвого циклу залежить від якості виконання вимірювальних
робіт при будівництві та спостережувальних робіт при експлуатації, своєчасного
виявлення та виправлення пошкоджень конструкцій та прогнозуванням їх розвитку.
Включення вимірювальних робіт до сфери законодавчо регульованої метрології є
наслідком високого рівня відповідальності будівельних об’єктів, що визначається
можливими матеріальними та соціальними втратами. Вимоги чинного законодавства
щодо єдності вимірювань та метрологічної простежуваності забезпечуються шляхом
застосування ефективної

організації та технології вимірювальних робіт на всіх

етапах життєвого циклу об’єктів. Недостатність сучасних досліджень

в області

теоретичного обґрунтування системи скорочення строків будівництва та подовження
терміну експлуатації будівель і споруд за рахунок реалізації ефективних
організаційно-технологічних рішень інструментальних вимірювань призводить до
матеріальних та соціальних втрат.
У другому розділі розроблена загальна методологія та методики дослідження,
що спираються на різні теорії і методи: функціональних систем, математичного
моделювання,

ймовірносно-статистичного дослідження,

структурного аналізу,

імітаційного моделювання технології та організації будівництва,

вирішення

багатофакторних задач. Для вирішення сформульованих завдань потрібно розробити
комплексну систему з урахуванням впливу на тривалість життєвого циклу будівлі
багатьох факторів. Встановлено, що вимоги до технології та організації будівництва
передбачають багатофакторний вибір ефективних варіантів. Від своєчасного
урахування загроз пошкоджень та прогнозування їх розвитку під впливом зовнішніх
(природних, техногенних) та внутрішніх (будівельних, експлуатаційних) факторів
залежить їх експлуатаційна придатність.

За результатами спостережень можливе

прогнозування подальшого розвитку процесів, а періодичність контролю враховує
максимально можливу швидкість зміни контрольованого параметру з урахуванням
співвідношення вартості цих робіт до можливих збитків від несвоєчасного виявлення
пошкоджень.
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У третьому розділі досліджено закономірності впливу технології та організації
вимірювальних робіт на тривалість життєвого циклу будівельних об'єктів. Основні
загрози виникнення відмов можуть виникати при виробництві елементів та
конструкцій, під час їх монтажу, у початковий період експлуатації будівлі або на її
подальших стадіях. Протягом життєвого циклу виконується комплекс заходів,
спрямованих на отримання інформації, необхідної для виконання робіт відповідного
етапу. Від кількості такої інформації залежить правильність прийняття рішень щодо
збереження

експлуатаційних

характеристик

об’єктів

на

потрібному

рівні.

Сформовано топологію методів інструментальних вимірювань на відповідних стадіях
зведення та експлуатації об’єктів. Встановлено, що на етапі будівництва
вимірювальні роботи проводять як паралельно з будівельними роботами, так і
послідовно. Питання вибору засобів і методів

виконання інструментальних

вимірювань слід розглядати не тільки з урахуванням якості, але і з забезпеченням
мінімальних термінів, вартості і якості виконання будівельних робіт, при цьому з
врахуванням витрат часу на вимірювальні роботи можливо запроектувати
організацію та технологію робіт таким чином, що скорочення часу виконання
будівельних процесів буде відчутним.
Виявлено, що на тривалість життєвого циклу будівлі впливають фактори
загального характеру, технологічні та експлуатаційні фактори. Фізичний знос будівлі
з часом збільшується, але може бути менш інтенсивним завдяки використанню
результатів інструментальних обстежень та підтримки експлуатаційної придатності
будівлі за рахунок виконання ремонтно-відновлювальних робіт.

Збільшити

тривалість життєвого циклу будівлі можливо за рахунок своєчасного виявлення та
недопущення загрози аварійних ситуацій. Прогнозування параметру довговічності
ґрунтується на оцінці ймовірносно-статистичних моделей з використанням даних
інструментальних спостережень за станом конструкцій.
У четвертому розділі

встановлено, що на виникнення відмов впливають

природні та техногенні процеси. Найбільш поширеними і небезпечними є: зсуви,
підтоплення, просідання, ерозія, абразія і карст. Зміни температур та режимів
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підземних вод є причиною їх активізації. Можливі збитки від несвоєчасного
виявлення пошкоджень слід визначати шляхом оцінки ризиків послідовно для
окремих однорідних за природними і техногенними умовами і геологічними
небезпеками територій забудови з періодом, рівним встановленому терміну служби
будівель та споруд без ремонтно-відновлювальних робіт.
Для встановлення раціональних обсягів інструментальних спостережень при
експлуатації будівель і споруд розроблено методи та алгоритми: оцінки ризиків
пошкодження

будівель;

вибору

варіантів

контролю

їх

технічного

стану,

контрольованих параметрів та періодичності контролю; організації вимірювальних
робіт у процесі експлуатації; вимірювання параметрів будівлі, які визначені при
проектуванні; визначення збитків від несвоєчасного виявлення пошкоджень.
У п’ятому розділі розроблено методологію визначення впливу організаційнотехнологічних факторів на ефективність систем вимірювання та технологію їх
застосування. Заходи, що спрямовані на збереження і відновлення експлуатаційної
придатності об’єкту, запропоновано поділяти на такі, що: викликані відмовою; з
запланованим інтервалом часу; викликані фактичним станом об’єкту. Стратегія
планування експлуатації вимірювальних систем залежно від фактичного стану
будівель (індивідуальна стратегія) є найбільш актуальною для прогнозування відмов,
оскільки вона орієнтована на реальний стан і ураховує особливості цієї конкретної
системи, а не досвід експлуатації аналогічних систем і статистичні дані.
Передбачається, що реальний технічний стан об'єкту можливо оцінити за
результатами контролю (вимірювання) його параметрів, а прогнозування їх змін
дозволяє експлуатувати об'єкт до появи ознак небезпечного зниження надійності,
виключивши при цьому передчасні детальні обстеження.
У шостому розділі досліджено методи визначення
виконання

інструментальних

спостережень.

періодичності робіт з

Встановлено,

що

на

цей

час

періодичність планових обстежень призначають за аналогом будівель, що
знаходяться в середніх умовах експлуатації з умови можливості підтримання їх
робочого стану до наступного планового обстеження. Такі рекомендації з вибору
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періодичності мають обмежене застосування і не враховують динаміку процесу
зміни технічного стану будівель та поняття класу наслідків. Запропоновано методику
визначення періодичності інструментальних спостережень, що ґрунтується на
порівнянні

контрольованих

значеннями

з

контрольованого

параметрів

з

урахуванням

діапазону

параметра.

Швидкість

розрахунковими
допустимих
зміни

(прогнозованими)

можливих

контрольованих

відхилень
параметрів

визначається при проектуванні та уточнюється у результаті спостережень.
Максимально допустиме значення контрольованих параметрів повинно забезпечити
можливість проведення заходів з відновлення експлуатаційної придатності будівлі.
Розроблено методику уточнення термінів обстежень з урахуванням термінів
ремонтно-відновлювальних робіт.
У сьомому розділі представлено структуру обґрунтування ефективності
технологій та засобів інструментальних вимірювань параметрів будівель на всіх
етапах життєвого циклу на підставі порівняння організаційно-технологічних
показників, що розділяють за важливістю. Основні показники носять загальний
характер і найбільшою мірою при спільному урахуванні характеризують критерій
ефективності.

Основними

організаційно-технологічними

показниками

вимірювальних робіт є розрахункова та фактична трудомісткість (собівартість)
вимірювальних робіт. Додаткові показники носять уточнюючий характер. Їх
застосовують у тих випадках, коли потрібно додатково до основних урахувати вплив
специфічних факторів, властивих відповідним етапам життєвого циклу. Методика
визначення продуктивності робіт для різних варіантів організації та технології,
засобів та методів вимірювань з урахуванням організаційних, технологічних та
технічних факторів передбачає визначення трьох категорій продуктивності:
конструктивно-розрахункову, технічну та експлуатаційну.
Розроблено алгоритм обґрунтування витрат часу вимірювальних робіт на стадії
будівництва та визначення основних і додаткових організаційно-технологічних
показників для розрахунку ефективності систем вимірювання та технології їх
застосування.

Принципове

значення

має

взаємозв’язок

та

взаємовплив
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вимірювальних робіт та основних технологічних процесів. Без достатнього
організаційно-технологічного

обґрунтування

у

проектній

та

експлуатаційній

документації він є причиною збільшення трудовитрат як вимірювальних так і
основних процесів. Встановлено, що організаційно-технологічні умови виконання
вимірювальних робіт залежать від етапу життєвого циклу об’єкту і визначають
підходи до обґрунтування витрат часу на такі роботи.
У восьмому розділі розроблено методику обґрунтування ефективності
вимірювальних

систем

з

використанням

моделей

і

методів

забезпечення

експлуатаційної придатності будівель, що базується на алгоритмічній структурі
моделювання комплексного процесу визначення параметрів будівель, споруд і
території

забудови

оптимізаційних

інструментальними

параметричних

методами

моделей

для

з

поєднанням

підвищення

окремих

ефективності

вимірювальних робіт, що дозволила структурно доповнити та об’єднати виконану
параметричну оптимізацію. Математична модель лінійної динамічної системи може
бути складена на основі математичних моделей елементів та ланок, що створюють
систему, яка у загальному випадку включає в себе ланки, з’єднані послідовно,
паралельно, охоплені зворотними та перехресними зворотними зв’язками.
Рекомендації щодо організації та технології визначення параметрів будівель,
споруд і території забудови для використання у складі проектної, технологічної та
експлуатаційної документації

включено до діючих нормативних документів та

стандартів у розробці яких здобувач приймав участь як науковий керівник чи
виконавець.
У дев’ятому розділі наведено методику експериментальних досліджень та
виконано реалізацію їх результатів на прикладі реконструкції НСК «Олімпійський».
У процесі будівництва вимірювальні роботи, як правило, знаходяться на критичному
шляху, тому вони повинні розглядатися як один з етапів будівельного процесу, що
впливає не тільки на якість основних робіт, але і на терміни їх виконання. Через
впровадження на об’єктах будівництва підтверджено підвищення ефективності
науково-методичного забезпечення процесів проектування, що базується на
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розроблених і розвинутих у роботі методології проектування технологічних процесів,
типових проектів організації і виконання вимірювальних робіт; практичних
рекомендацій; пакету типових програм інструментальних спостережень.
Наукові розробки використано при будівництві, реконструкції та експлуатації
ряду

промислових

та

цивільних

об'єктів,

де

були

застосовані

системи

інструментального визначення параметрів будівель, споруд та території забудови.
У висновках представлено основні результати досліджень та наведено
рекомендації щодо їх впровадження, вони досить вичерпно відображають зміст
одержаних наукових і практичних результатів.
Стиль та мова викладення наукових положень, результатів і висновків
дисертації та автореферату послідовні, мають логічну побудову, структура роботи
відповідає меті та завданням дослідження. На результати досліджень інших авторів
здобувач виконав коректні посилання.
Найменування дисертації відповідає її змісту і основним результатам, що
представлені до захисту, а також паспорту спеціальності 05.23.08 – технологія та
організація промислового та цивільного будівництва. За своєю сутністю зміст
дисертаційної роботи відповідає пп. 1, 4, 6 напрямків досліджень паспорту
спеціальності 05.23.08



технологія та організація промислового та цивільного

будівництва: «наукові основи створення та удосконалення технології і організації
будівельно-монтажних

процесів,

пов’язаних

із

зведенням,

реконструкцією,

реставрацією, ремонтом будинків, споруд і комплексів, зокрема в особливих
умовах», «наукові та методичні

основи проектування технологічних процесів і

організації будівельного виробництва з використанням сучасного інформаційного
забезпечення й обчислювальної техніки» і «шляхи зниження енергомісткості,
трудомісткості, матеріаломісткості i вартості будівельної продукції».
Позитивно оцінюючи виконану дисертаційну роботу, необхідно висловити
наступні зауваження:
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1. На жаль, у тексті роботи відсутнє чітке та коротке формулювання сутності
розв'язуваної проблеми. Треба було дати не тільки в авторефераті, але й в роботі. Це
одна з вимог до оформлення дисертації.
2.

Значна кількість ДБН та ДСТУ стосовно вимірювань у будівництві

розроблено за участю автора. До його робіт такі нормативи теж існували, але їх
аналізу в роботі не має.
3. У розділі 2.2 було б непогано надати загальну методику розрахунку
показників життєвого циклу, принаймні тих, що беруть участь у подальших
дослідженнях.
4. Деякі позначення у роботі не завжди коректні. Наприклад, на стор.57-59:
літера А має кілька найменувань.
5. У часті роботи «Методика інформаційних технологій…» автор надає лише
структурні схеми, а самої методики, за якою треба вибирати ту або іншу схему, не
має.
6. На рис.3.1-3.3 наведена залежність рівня експлуатаційної придатності від
строку експлуатації, якості та своєчасного виконання ремонтно-відновлювальних
заходів. Але не зрозуміло, для яких типів будівель вони зроблені. Відомо, що для
різних типів будівель нормативний термін їх експлуатації теж різний.
7. У висновках треба було більше уваги надати кількісним показникам
здобутих результатів.
Наведені зауваження принципово не змінюють загалом позитивної оцінки
виконаної здобувачем науково-кваліфікаційної роботи. В ній сформульовані нові
наукові

та

організаційно-технологічні

пропозиції,

сукупність

яких

можна

кваліфікувати як теоретичне узагальнення та нове рішення актуальної науковоприкладної проблеми створення методологічних основ формування організаційнотехнологічних

рішень

інструментальних

експлуатації будівель і споруд.

вимірювань

при

зведенні

та
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