таких

завдань

сприяє

обґрунтування

і

удосконалення

технологічних рішень з інструментального моніторингу

організаційно-

для забезпечення

експлуатаційної придатності будівель старої забудови на етапі їх експлуатації.
Однак, теоретичні та практичні дослідження не завершені, питання
організації та технології робіт потребують наукової оптимізації. Недостатньо
вивчене

питання:

комплексних

досліджень

технологічного

процесу

інструментального моніторингу будівель старої забудови на етапі їх експлуатації;
обґрунтування та удосконалення наукових особливостей технології для різних
умов застосування систем інструментального моніторингу; розкриття наукової
сутності, характеру і ступеня впливу специфічних природніх, техногенних та
організаційно-технологічних факторів на параметри експлуатації будівель старої
забудови; прогнозування технологічних параметрів з використанням об’єктивної
інформації, що отримують інструментальними методами в якості вихідних даних
для ремонтних робіт; моделювання технологічних систем, для забезпечення
експлуатаційної придатності будівель в техногенних і динамічних умовах.
Потребують подальшого розвитку методи дослідження прогнозування
техніко-економічних показників ремонтних робіт на етапі експлуатації будівель
за рахунок вибору ефективних методів інструментального моніторингу.
Все вищевказане визначає актуальність теми дисертації, яка вирішує
важливу проблему подовження тривалості експлуатації будівель старої забудови
та зменшення трудовитрат виконання ремонтних робіт за рахунок реалізації
ефективних організаційно-технологічних рішень, розроблених з врахуванням
об'єктивної інформації, отриманої інструментальними методами, необхідної та
достатньої

для

забезпечення

своєчасного

виявлення,

прогнозування

та

своєчасного усунення загрози виникнення пошкоджень.
Дисертаційна робота відповідає одному з найважливіших напрямків
розвитку будівельної галузі – реконструкція промислових і цивільних будинків
(Державна програма «Реконструкції житлових будівель перших масових серій» №
820, від 14.05 1999 р.), Постанові КМ України № 1201-050 / 01 від 12.09.2010 р.
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«Про науково-практичну концепцію технічного оновлення та модернізації
будівельної галузі та інвестиційної сфери в цілому», Закону України

«Про

метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII від 05.06.2014 р.; Закону
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-VІІІ

від

15.01.2015 р.; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №
3038-VI від 17.02.2011 р.; Закону України № 3715-VI від 08.09.2011 р. «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а також пріоритетним
напрямкам розвитку науки і техніки на період до 2020 р. (Закон України «Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р., № 2623-III та
змінам до цього закону від 09.09.2010 р., № 2519-IV). Дослідження відповідають
тематичній спрямованості науково-дослідних робіт Державного підприємства
«Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького»
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України і виконувалися в межах наукових напрямків його
діяльності. При виконанні робіт у період 2007‒2017 рр. основою були
дослідження автора, а власне автор виконував функції відповідального
виконавця.
Для досягнення мети дисертації визначено основні завдання дослідження:
- аналіз і узагальнення результатів наукових досліджень попередників,
методичних підходів та нормативної бази, впливу методів моніторингу на
технологію експлуатації будівель;
- визначення експлуатаційно-технологічних факторів впливу на термін
експлуатації будівель;
- дослідження ступеня впливу експлуатаційно-технологічних факторів на
техніко-економічні показники експлуатації будівель;
- вибір ефективних методів інструментального моніторингу технічного
стану будівель старої забудови;
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- розробка методики вибору, проектування та експлуатації ефективної
системи моніторингу для збільшення періоду експлуатації

будівель старої

забудови.
Об'єкт

–

дослідження

організаційно-технологічні

процеси

інструментального моніторингу при експлуатації будівель старої забудови

з

урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних та ремонтних робіт,
пов’язаних з експлуатацією таких будівель.
Предмет дослідження – параметри організаційних, технологічних та
технічних рішень з виконання інструментального моніторингу при експлуатації
будівель старої забудови

з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу

вимірювальних та ремонтних робіт, пов’язаних з експлуатацією таких будівель.
У якості робочої гіпотези прийняте припущення про можливість
подовження терміну експлуатації будівель старої забудови та скорочення строків
ремонтних робіт за рахунок реалізації ефективних організаційно-технологічних
рішень, розроблених на підставі своєчасної, достовірної інформації, отриманої
інструментальними методами, необхідної та достатньої для забезпечення
експлуатаційної придатності будівель старої забудови. Отримання об’єктивних
даних забезпечить своєчасне виявлення, прогнозування та своєчасного усунення
загрози виникнення пошкоджень.
Обґрунтованість,

достовірність

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, викладених в дисертації. Для досліджень обрано актуальні
проблеми створення та широкого застосування високоефективних ремонтних та
експлуатаційних

технологій,

сформованих

на

принципах

застосування

ефективних методів інструментальних вимірювань, що автором обґрунтовано в
дисертації через використання теоретичних та прикладних методів досліджень.
Наукові та практичні результати роботи є важливими та науково обґрунтованими.
Вони отримані завдяки якісно сформульованих мети та завдань дослідження та
ретельно виконаної практичній апробації з використанням як загально
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розповсюджених так і специфічних сучасних методів та з урахуванням раніше
розроблених системних рішень в будівельній галузі.
На мій погляд, наукові положення і висновки є теоретично обґрунтованими,

мають

достатню

збіжність

між

теоретичними

прогнозованими

значеннями та виробничими показниками, це підтверджено змістом та
результатами математичного моделювання, статистичними та експертними
дослідженнями і впровадженням в організацію та технологію ремонтних робіт
при експлуатації будівель старої забудови. Обґрунтованість та достовірність
положень, висновків і рекомендацій підтверджується прикладами удосконалення
організаційно-технологічних рішень та апробацією результатів на наукових
конференціях,

відповідною

кількістю

фахових

публікацій

та

актами

впровадження наукових результатів в будівельному комплексі України.
З урахуванням вищевказаного, можна підтвердити, що викладені наукові
положення, висновки та рекомендації підтримуються експериментальним
обґрунтуванням.
Зміст дисертаційної роботи відповідає пп. 1, 4, 6 напрямків досліджень
паспорту спеціальності 05.23.08



технологія та організація промислового та

цивільного будівництва з наступним змістом: «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».
Наукове значення роботи полягає в тому, що вибір ефективної системи
моніторингу дозволить збільшити тривалість експлуатації, зменшити вартість
ремонтних робіт та експлуатаційних витрат на етапі експлуатації будівель старої
забудови.
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Наукова цінність дисертації підтверджується застосуванням адекватних
методів досліджень, методологічним змістом теоретичних та прикладних
науково-дослідницьких систем, змістовним обґрунтованим експериментальним
підґрунтям та отриманими підтвердженими науковими результатами.
Практичне значення одержаних результатів полягає:
– у підвищенні ефективності технології і організації робіт при використанні
систем інструментального моніторингу та обстежень для визначення параметрів
будівель старої забудови інструментальними методами;
– у підвищенні ефективності виконання організаційно-технологічних
процесів визначення параметрів будівель старої забудови інструментальними
методами з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних і
основних робіт на етапі їх експлуатації;
– у підвищенні ефективності технологічного проектування та якості
проектної документації на етапі експлуатації та ремонтно-відновлювальних робіт
будівель старої забудови на основі використання розроблених нормативних
документів і стандартів, типових проектів організації і виконання вимірювальних
робіт та моніторингу; практичних рекомендаціях, що реалізовані на об’єктах
України;
– у застосуванні розроблених рішень з урахуванням категорій складності
об'єктів, факторів техногенного та природнього впливу, що можуть бути
використані проектними, будівельними та інвестиційними організаціями при
реконструкції та експлуатації будівель старої забудови;
– наукові розробки використано при будівництві, реконструкції та
експлуатації низки промислових та цивільних об'єктів, де були застосовані
системи

інструментальних

вимірювань.

Отримані

результати

досліджень

впроваджено при будівництві та реконструкції об’єктів КП «Спецжитлофонд»,
КП «Житлоінвестбуд‒УКБ», ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія ОБРІЙ»
гідротехнічних об’єктів ТОВ «Гідротехпроект» на Теребре-Ріцької ГЕС.
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Результати досліджень також упроваджено у навчальному процесі Київського
національного університету будівництва і архітектури.
Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій роботи
в опублікованих роботах. Кількість та якість публікацій здобувача відповідає
існуючим вимогам. Ретроспектива та зміст публікацій автора характеризує
послідовність досліджень та підтверджує повноту поетапного відображення
проміжних висновків та загального результату
Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації.
Автореферат та дисертацію можна охарактеризувати як завершені ідентичні
праці, наукові узагальнення та результати викладено у відповідності до сучасних
вимог МОН України, матеріали наукового дослідження повно відображені у
згаданих публікаціях, що відображено в авторефераті. Автореферат представляє
необхідне уявлення стосовно теоретичної та практичної цінності дисертації, її
новизни; зміст і обсяг викладеного в авторефераті матеріалу відповідають її
основним положенням. Оформлення автореферату та дисертації витримано з
додержанням існуючих вимог.
Оцінка змісту дисертації.
Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків.
У вступі обґрунтовується актуальність, необхідність, вихідні дані та
підстави для розроблення теми дослідження. Визначені об'єкт і предмет
дослідження, сформульовані його мета та основні задачі, розкриті наукова
новизна і практична значимість отриманих результатів. Наведені дані про
особистий внесок, впровадження та апробацію наукових та практичних
результатів роботи
У першому розділі висвітлено стан проблеми та аналіз основних етапів
життєвого циклу будівель старої забудови, типи та конструктивні особливості
будівель старої забудови, обґрунтувано напрямок та структуру досліджень.
Забезпечення довготривалої експлуатації будівель старої забудови є актуальною
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техніко-економічною проблемою, що потребує об’єктивної інформації, отриманої
інструментальними методами про технічні, технологічні та організаційні
параметри для забезпечення їх експлуатаційної. Проведено аналіз впливу
вимірювальних робіт на експлуатаційну придатність будівель старої забудови.
Від якості інформації з інструментальних вимірювань залежить ефективність
рішень щодо підвищення експлуатаційних характеристик будівель, тому
трудомісткість вимірювань впливає на тривалість експлуатації будівель.
Проаналізовано методи та технічні засоби інструментальних вимірювань на етапі
експлуатації, в тому числі, при виконанні ремонтних робіт. Сформульовано мету
та задачі дослідження.
У другому розділі розроблена загальна методика досліджень, що
спирається на методи: функціональних систем, математичного моделювання,
ймовірносно-статистичного дослідження, структурного аналізу, моделювання
технології

та

організації

процесів,

вирішення

багатофакторних

задач.

Запропоновано методи визначення технічного стану з використанням систем
інструментального моніторингу, застосування інтелектуальних систем при
обстеженні будівель в умовах невизначеності. Встановлено, що при експлуатації
будівель важливо оцінити характер і небезпеку пошкоджень, тому побудова
моделей та систематизація чинників впливу на технічний стан сприятиме
підвищенню

ефективності

системи

вимірювань.

Використовуючи

системотехнічні методи, можливо розробити модель структури властивостей
експертної системи діагностики. Підтверджено, що застосування нечітких баз
знань дозволяє побудувати адекватні математичні моделі на основі досвіду
експертів-діагностів та експериментальних даних.
У третьому розділі викладено дослідження, організаційно-технологічної
структури вимірювальних робіт на етапі експлуатації будівель, впливу
організаційно-технологічних факторів на експлуатаційну придатність будівель,
старої

забудови.

Виконано

обґрунтування

-8-

трудовитрат

інструментальних

вимірювань з врахуванням впливу експлуатаційно-технологічних факторів
дефектів і пошкоджень елементів будівель.
Особливості експлуатації будівель старої забудови полягають у тому, що
для них враховувалися мінімальні техногенні впливи, що відповідали часу їх
проектування, зведення та початкової експлуатації, а останніми десятиліттями їх
експлуатують в умовах інтенсивних впливів з тенденцією їх збільшення. При
виконанні ремонтних робіт на етапі експлуатації інструментальні вимірювання є
їх частиною і виконуються, паралельно з експлуатацією - без відселення
мешканців, або послідовно з експлуатацією - з відселенням мешканців. При
цьому настає період соціального дискомфорту для мешканців, що збільшує
трудомісткість і вартість ремонтних робіт в цілому і інструментальних
вимірювань - зокрема. Своєчасна поточна вимірювальна інформація про
технічний стан будівлі отриманій системою інструментального моніторингу
збільшує міжремонтний період та зменшенує трудомісткість ремонтних робіт.
У четвертому розділі за результатами досліджень запропоновано методику
організаційно-технологічного проектування

інструментальних вимірювань для

забезпечення експлуатаційної придатності будівель. Наведено особливості
застосування

будівельних інформаційних моделей комплексного процесу

вимірювальних робіт для старих будинків. Розроблено будівельні інформаційні
моделі

комплексного

процесу

вимірювальних

робіт

для

забезпечення

експлуатаційної придатності будівель старої забудови, які можуть бути основою
для розробки програмного обчислювального комплексу для етапу експлуатації
будівель старої забудови.
Розроблено алгоритм вибору методів моніторингу з урахуванням точності,
вартості та своєчасності одержання результатів вимірювання. Практично
підтверджено ефективність використання функцій корисності на прикладі
вибору системи моніторингу для будівель старої забудови. Методика та
практична

реалізація

системи

організаційно-технологічного

-9-

проектування

інструментального моніторингу будівель сприятиме підвищенню рівня проектної
документації для виконання ремонтних робіт.
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 сформульовано основні результати досліджень та надано
рекомендації по їх використанню.
Тема дисертації відповідає цілі, змісту і отриманим результатам, а також
відповідає

паспорту спеціальності 05.23.08

–

технологія та організація

промислового та цивільного будівництва.
Разом з цим дисертаційна робота має наступні зауваження:
1. В дисертації наявні терміни, що введені вперше, наприклад «соціальний
дискомфорт».

Слід було б навести визначення нових термінів, що введені

вперше.
2. З дисертації акцентується увага на технічних характеристиках будівель
саме старої забудови. для таких будівель, як правило, відсутня документація для
аналізу їх технічних характеристик. На ясно чи існують бази даних які можливо
було б використовувати при встановленні експлуатаційної придатності будівель
старої забудови. Яким чином ці бази даних мають поповнюватися?
3. В дисертації недостатньо приділено уваги питанню порівняння раніше
виконаних та існуючих досліджень, досліджень, що зроблені здобувачем
самостійно та таких, що зроблені у співавторстві. Корисна була б така
порівняльна інформація.
4. В дисертації наведено значну кількість методів вимірювання параметрів
будівель на різних етапах життєвого циклу. В тексті не відображено чи змінилися
якісь параметри або залишилися на старому рівні. Яку схему моніторингу авторка
вважає за доцільне рекомендувати як найбільш ефективну?
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5. Відомо, що за рахунок ремонтних робіт на етапі експлуатації
підвищується експлуатаційна придатність будівель старої забудови. Слід було б
більше уваги приділити питанню, щодо збільшення тривалості експлуатації таких
будівель та яким чином вимірювання сприяють продовженню життєвого циклу?
Слід зазначити, що зроблені зауваження по своїй суті не впливають на
зміст та повноту представлених досліджень і не знижують рівень отриманих
результатів.
Відповідності дисертації паспорту спеціальності.
Дисертація відповідає паспорту спеціальності 05.23.08 – технологія та
організація промислового та цивільного будівництва. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка охоплює розробку теоретичних і прикладних основ
проектування, будівництва, реконструкції, ремонту (з урахуванням умов
експлуатації) будинків, споруд і комплексів промислового та цивільного
призначення, створення й удосконалення технологічних і організаційних методів
будівельних робіт.
Зміст дисертації та її відповідність дисертації вимогам МОН України.
Дисертаційна

робота

Чуканової

Наталії

Петрівни

«Удосконалення

організаційно-технологічних рішень моніторингу технічного стану будівель
старої забудови» є закінченою науково-дослідною роботою. Дисертація за
актуальністю, обсягом, науковою новизною та практичним значенням одержаних
результатів, обґрунтованістю висновків і рекомендацій, що в ній містяться,
повнотою їх опублікування у науково-технічних виданнях відповідає вимогам
«Порядку присудження наукових ступенів» щодо кандидатських дисертацій.
Загальні висновки. Дисертація є завершеним науковим дослідженням, її
виконано на високому науковому рівні. Основні результати роботи опубліковано
у

відкритих

друкованих

виданнях

і

викладено

на

науково-практичних

конференціях та семінарах.
Стиль та мова викладення наукових положень дисертації та публікацій
автора послідовні, спостерігається логічний зв'язок проблем, що досліджуються.
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