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технології вимірювань. Тому важливим для будівельної галузі України є створення
та широке застосування новітніх високоефективних методів вимірювань у складі
будівельного процесу, що сформовані на принципах інформаційного моделювання
із застосуванням досягнень приладобудування, геодезії, метрології, організації та
технології будівництва.
Робота відповідає важливому напрямку розвитку будівельної галузі оновлення, науково-практична і технічна модернізація цивільного будівництва, у
відповідності до Постанови Кабміну України № 1201-050 / 01 від 12.09.2010 р.
«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 розвитку громад та територій України і виконувалися у межах
наукових напрямків його діяльності. При виконанні робіт основою були
дослідження авторки, яка виконувала функції відповідального виконавця та
керівника наукового підрозділу.
2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,
висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Для досліджень обрано актуальні проблеми створення та широкого
застосування вимірювальних робіт ремонтних та експлуатаційних технологій,
сформованих на принципах застосування ефективних методів інструментальних
вимірювань, що автором обґрунтовано в дисертації через використання
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теоретичних та прикладних методів досліджень. Вони отримані завдяки якісно
сформульованих мети та завдань дослідження та ретельно виконаної практичній
апробації з використанням як загально 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.
Спрямованість дисертаційної роботи відповідає пп. 1, 4, 6 напрямків
досліджень паспорту спеціальності 05.23.08  технологія та організація
промислового та цивільного будівництва, а саме: «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».
3. Наукова новизна результатів, їх теоретичне та практичне значення.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
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–

вперше

встановлено

закономірності

впливу

систем

і

методів

інструментальних вимірювань на техніко-економічні показники будівництва
монолітно-каркасних будівель, отримано залежності трудовитрат та тривалості їх
зведення від методу виконання інструментальних вимірювань та експлуатаційнотехнологічних параметрів засобів вимірювань;
– удосконалено методичні підходи до визначення раціональних технікоекономічних показників при виборі систем вимірювань шляхом обґрунтування їх
трудовитрат та тривалості на етапі будівництва;
– одержали подальший розвиток методики вибору систем і методів
виконання вимірювальних робіт на етапі будівництва у складі комплексного
технологічного процесу, що лягло в основу розробки методики організаційнотехнологічного проектування, систематизації складу і змісту проектів виконання
вимірювальних робіт для скорочення тривалості та підвищення якості будівництва.
Результати досліджень мають вагоме практичне значення, а саме:
– у підвищенні ефективності технології і організації вимірювальних робіт у
складі комплексного технологічного процесу зведення монолітно-каркасних
будівель з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних і основних
робіт на етапі будівництва;
– у підвищенні ефективності організаційно-технологічного проектування та
якості проектної документації на етапі проектування та будівництва на основі
використання розроблених за участі авторки нормативних документів, стандартів,
типових

проектів

організації

і

виконання

вимірювальних

робіт

та

інструментального моніторингу;
– у застосуванні розроблених рішень з урахуванням взаємозв’язку та
взаємовпливу вимірювальних і основних робіт, організаційно-технологічних
факторів та природнього впливу, що можуть бути використані проектними,
підрядними та субпідрядними будівельними організаціями на етапах проектування
і будівництва;
– наукові розробки використано при будівництві низки промислових та
цивільних об'єктів, де були застосовані методики виконання вимірювальних робіт,
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розроблені проекти виконання геодезичних робіт та програми моніторингу,
впроваджені системи інструментального геодезичного моніторингу: об’єктів КП
«Спецжитлофонд» (Київ), КП «Інженерний центр» КМДА (Київ), ТОВ «УКРБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Київ), ТОВ «БУДГРУППРОЕКТІНВЕСТ-2» (Київ).
4. Повнота викладених наукових положень, висновків та рекомендацій
в опублікованих роботах.
Основні результати досліджень опубліковані у 33 наукових публікаціях, з
яких: 9  у фахових наукових виданнях; 3 публікації у виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз; 1 закордонна публікація у спеціалізованому
виданні; 6 публікацій апробаційного характеру у збірниках матеріалів наукових
конференцій, конгресів, семінарів; 14 додаткових публікацій.
Ретроспектива та зміст публікацій автора характеризує послідовність
досліджень та підтверджує повноту поетапного відображення проміжних
висновків та загального результату
Основні результати дисертаційної роботи здобувачем отримані самостійно. В
опублікованих

роботах

із

співавторами

здобувачу

належить

теоретичне

обґрунтування, методичне забезпечення й аналіз результатів експериментальних
досліджень, зокрема:
виділені та систематизовані засоби вимірювань у складі робіт із зведення
монолітно-каркасних будівель;
– досліджені параметри впливу експлуатаційно-технологічних факторів на
техніко-економічні параметри вимірювальних робіт у складі технологічного
процесу зведення монолітно-каркасних будівель;
– створені раціональний алгоритм та моделі вибору ефективних методів
технології та організації вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних
будівель через обґрунтування трудовитрат та тривалості інструментальних
вимірювань на будівництва;
– розробити науково обґрунтовані методичні рішення з проектування та
застосування ефективної системи вимірювальних робіт для зменшення строків
зведення монолітно-каркасних будівель
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Кількість наукових публікацій, у тому числі надрукованих у фахових
виданнях, відповідає існуючим вимогам.
5. 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.
6. Оцінка змісту дисертації.
Дисертація складається із вступу, чотирьох

розділів, висновків, списку

використаних джерел з 182 найменувань на 20 сторінках і 10 додатків. Обсяг
дисертації складає 7,25 авторських аркуша (174 сторінок), з них 5,5 авторських
аркуша (132 сторінок) основного тексту, 59 рисунків, 17 таблиць.
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, визначено роль та місце вимірювальних робіт у його
складі, обґрунтувано напрямок та структуру досліджень.

Протягом життєвого

циклу серед переліку вимірювальних робіт геодезичні роботи в найбільшому
ступеню впливають на тривалість саме будівельного етапу, оскільки при
зменшенні (збільшені) тривалості самих вимірювань тривалість і послідовність
основних робіт технологічних процесів також змінюється. Найбільший вплив на
тривалість технологічного процесу будівництва мають роботи, що виконуються
багаторазово, тобто циклічно на кожному ярусі. Проаналізовано методи та технічні
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засоби інструментальних вимірювань при зведенні монолітно-каркасних будівель
Сформульовано мету та задачі дослідження.
У другому розділі розроблена загальна методика досліджень, що базується
на концепції оптимальності. Обґрунтування і вибір доцільних технологій
здійснювався за критерієм результативності. Встановлено, що при виборі потрібно
враховувати не тільки потрібну точність, але й інші фактори, як то - вартість
засобів, продуктивність праці, яка прямо впливає на термін виконання робіт.
Розроблені

методика

моделювання

інформаційної

експертної

системи

та

автоматизована програма опрацювання експертних даних дозволяють прискорити
прийняття оперативних рішень, щодо вибору засобів вимірювань забезпечення
будівельного та будь якого іншого етапу життєвого циклу будівель в умовах
невизначеності. Встановлено, що вимірювальні роботи є основою для виконання
будівельно-монтажних

робіт,

при

цьому

їх

неможливо

відокремити

від

технологічного процесу. Обсяг та тривалість вимірювальних робіт впливає на
організаційно-технологічні показники цих робіт та будівельних процесів до складу
яких входять операції вимірів, тому значення техніко-економічних показників
вимірювальних робіт впливають на будівельні витрати.
У третьому розділі встановлено, що виконання вимірів на кожному
монтажному горизонті має циклічність та повторюваність, тому, дослідивши
вимірювальні

роботи

на

одному

монтажному

горизонті,

запропоновано

ефективний метод забезпечення на всю наземну частину. Для впровадження
ефективних методів вимірювань рішення мають впроваджуватись ще на етапі
проектування об’єкта у складі проекту виконання геодезичних робіт. За
результатами вимірювань на монтажному горизонті монолітно-каркасних будівель
уточнюють обсяги достатньої інформації для прийняття рішень та розробки
заходів,

щодо

забезпечення

проектної

точності

геометричних

параметрів

конструкцій.
Виконане порівняльне дослідження техніко-економічних показників методів
вимірів на підставі яких складено почасові графіки простих технологічних

-8-

процесів при використанні електронного тахеометра, теодоліту та електронної
рейки-виска з урахуванням розробленого складу операцій.
У четвертому розділі Доведено існування впливу вимірювальних робіт на
тривалість будівельно-монтажних процесів на прикладі геодезичного забезпечення
монтажних робіт влаштування конструктивних елементів під час будівництва
монолітно-каркасного будинку прийнятого за типовий. Встановлено, що до
факторів, які впливають на вибір засобів вимірювальних робіт, крім точності,
необхідно додати додаткові фактори: ергономічність або зручність використання,
тощо. Сформовано множину інформаційних завдань та послідовність їх вирішення
для забезпечення повноти інформаційної моделі процесу вимірювальних робіт при
зведенні монолітно-каркасних будівель. Встановлені вихідні дані для розробки
такої моделі та визначений набір крітеріїв формування масиву невідповідностей
Визначені фактори реалізації за рахунок яких реалізуються геодезичні
процедури, які можуть розглядатися як два групові фактори, перший з яких
дозволяє мінімізувати сукупну кількість вимірів, а другий – мінімізувати витрати
часу на реалізацію вимірів шляхом створення параметричної віртуальної моделі
наступного монтажного горизонту на основі поточного монтажного горизонту з
наступною прив'язкою.
На

підставі

виконаних

досліджень

розроблено

типову

методику

проектування та виконання вимірювальних робіт при зведенні монолітнокаркасних будівель.
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.
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.
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Позитивно оцінюючи виконану дисертаційну роботу, необхідно висловити
наступні зауваження:
1.

Слід було б навести терміни та визначення, що введені вперше.

2.

В роботі широко розглянутий вітчизняний досвід, проте не ясно яким

чином використовувався зарубіжний досвід при вирішенні проблемного питання.
3.

На Рис.1.7 С.34 – «Схема комплексного процесу зведення монолітних

залізобетонних конструкцій» варто було б виділити для кращого сприйняття де
саме, в цій схемі, присутні вимірювальні роботи.
4.

В розділі 2, на мою думку недостатньо приділена увага технології

виконання робіт з застосування електронної рейки-виска, що розроблена за участі
авторки.
5.

В

табл.

3.3-3.6

–

«Техніко-економічні

показники

виконання

вимірювальних робіт для монтажу різних елементів» варто було б навести
фактичне значення трудовитрат та тривалості робіт комплексного процесу та
зобразити їх графічно.
6.

В дисертації не приділена увага методам вимірювань з застосуванням

сучасних засобів вимірювань таких як лазерні сканери та ГНСС-приймачі, які
можуть значно скоротити час виконання вимірів.
7.

В розділі 4 доцільно було б більше приділити увагу, розробленій за участі

авторки, експертній системі та автоматизована програма опрацювання експертних
даних, що дозволяє прийняти рішення з вибору засобів вимірювань будівельного
та будь якого іншого етапу життєвого циклу будівель.
8.

В подальшому бажано було б окреслити перспективи розробки норм

витрат часу на виконання геодезичних робіт у складі технологічних процесів
зведення монолітно-каркасних будівель з врахування вимірювальних робіт для
великих будівельних об’єктів та забудови територій мікрорайонів.
Слід зазначити, що зроблені зауваження по своїй суті не впливають на зміст
та повноту представлених досліджень і не знижують рівень отриманих результатів.
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7.

Зaгaльний

BисtIoBoк щoДo вiДпoвiднoстi ДисrpTaцii встaнoBЛеHиM

BиMoгaM.

.{исеpтaцiйнa poбoтa Кpoшrки loлii Boлoдимиpiвнi I{a TеМy кУдoскoнaJlення
opгaнiзaцiйнo-теxнoлoгiчниx pirшень вимiproвaльниx poбiт Пpи ЗBе.ценнiмoнoЛ1TIIoкapкaсHиx бyдiвель>>е зaкiнЧrнolo нayкoBo-дoслiДнoro poбoтolo, B якiй стaвиться i
- cкopoЧенЕtЯ ,rpиBiilruul'l
Еranry
TpиBajloсTl еTaщ/
BиpiшIyrTЬсЯ aкTy€ L JIЬне нayкoBo-ПpикЛa,цне ЗaB,цaI{ня cкopoЧенн,I

бyдiвництвa Ta збiльlшення сTpolqy ефективнoi експлyaтaцiТ Зa paХyнoк pеaлiзaцii
вимilpIoBaЛЬниx
ефективнLtx opГal{iзaцiйнo-TеxнoЛoГiчниx pirпень тa якoстi, Bикoнaння вимiр
poбiт y склaдi кoМПЛеКсHoгo Пpoцrсy ЗBr.ценн,Iмoнoлiтнo-кaркaсниx бyДiвель.

fiисеpтaцiя Зa aкTy€ t ЛЬнiстro, oбсягoм, нayкoBolo нoBизI{oIOTa IIPaкTиЧI{иM
oДеp}кaниxpеЗyльтaтiв,oбгpyнтoвaнiстroвиснoвкiв i pекoменДaЦiй,щo B
знaЧеHIIЯM
Тx oпyблiкyвallня y нayкoBo-теxнiчнИXr;klДaнняxвi.цпoвi.цaе
нiй мiстяTЬся,I1oBIIoToIo
& fi aBTopкa
BиМoГaM ПП" g, 11, tr2 <Пopя,цкyПpисyдяrrння HayкoBиx стyпeнiв>>,
нayкoBoГoсTyПенякaн.циДaTa
КporшкaIoлiя Boлo,цимиpiвнaзacЛyгoByспpисy.цx{ення
теxнiчниx нayк зa спецiaльнiстro 05.2з.08_ TеХнoЛoГ\ятa opгaнiзaцiя пpoмисЛoBoГo
тa цивiльHoГoбy.ЦiвниЦтвa.

oфiцiйний oпoнент,
.B.Чepненкo
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