об’єктивної інформації, що отримується інструментальними методами на етапі
будівництва; моделювання систем організаційно-технологічного управління, що
здатні забезпечувати ефективне виконання робіт при зведенні будівель у динамічних
умовах технологічних процесів.
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.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
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.

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
розробки організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт з врахуванням їх
впливу на прості технологічні процеси при зведенні монолітно-каркасних будівель
здобувачем сформульовано мету і завдання дисертаційної роботи, розроблено
структурно-логічну схему дослідження, визначено та обґрунтовано методи реалізації
поставлених завдань;
-

використанням законодавчих актів і нормативних документів України в

галузі забезпечення надійності, конструктивної безпеки та точності геометричних
параметрів при зведенні монолітно-каркасних будівель;
-

застосуванням

дослідження:

аналізу

і

загальновідомих
узагальнення,

та

добре

експертних

апробованих

оцінок,

методів

кореляційного

і

регресійного аналізу.
Достовірність

наукових

положень,

висновків

і

результатів

доведено

задовільною збіжністю експериментальних та розрахункових результатів, а також
результатами впровадження в діяльність виробничих підприємств, які підтверджені
документами, представленими у додатках Е, Ж, И, К на стор. 259 - 266.
Отже,

наукові

положення,

висновки

і

результати,

сформульовані

в

дисертаційній роботі, є обґрунтованим та достовірними.
Наукова новизна отриманих результатів.
Наукова

новизна

отриманих

результатів

полягає

у

встановленні

закономірностей впливу систем і методів інструментальних вимірювань на технікоекономічні показники будівництва монолітно-каркасних будівель в залежності від
методу виконання інструментальних вимірювань та експлуатаційно-технологічних
параметрів засобів вимірювань.
Повнота викладу результатів в опублікованих працях.

За результатами досліджень опубліковано 33 наукових публікацій, зокрема: 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.
Кількість публікацій відповідає чинним вимогам МОН України.
Опубліковані

праці

досить

повно

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. 11, 267-273 та в
авторефераті на стор. 5, 14-19.
Апробація матеріалів дисертації.
Основні положення дисертації, результати теоретичних і експериментальних
досліджень доповідалися на науково-технічних конференціях: Міжнародній науковотехнічній конференції «Геодезичне забезпечення будівництва: сучасний стан,
проблеми, перспективи розвитку» (Київ, 19-20 жовтня 2011 р.), XVII Міжнародній
науково-технічній конференції «Геофорум 2012» (Львів-Яворів, 25-27 квітня 2012 р.),
І Міжнародній науково-технічній конференції «Ефективні технології в будівництві»
(Київ, 7–8 квітня 2016 р.); VI Міжнародній конференції «Нові технології в
будівництві» (Київ, 24–26 травня 2017 р.); II Міжнародній науково-технічній
конференції «Ефективні технології в будівництві» (Київ, 6–7 квітня 2017 р.); III
Міжнародній науково-технічній конференції «Ефективні технології в будівництві»
(Київ, 28–29 березня 2018 р.); науково-технічній конференції «Геодезичне
забезпечення будівництва. Сертифікація. Нормативна база. Визначення вартості
геодезичних робіт» (Київ, 25 жовтня 2018 р.), IV Міжнародній науково-технічній
конференції «Ефективні технології в будівництві» (Київ, 27–28 березня 2019 р.)
Proceedings of the International Scientific Conference NaMaTech–2019, (Hungary,
Budapest, December 15, 2019).

Вищенаведене дозволяє стверджувати про достатній рівень оприлюднення
результатів дисертаційної роботи.
Наукова цінність дисертаційної роботи.
Отримані Ю.В. Крошкою нові наукові результати роблять внесок у теорію
технології та організації будівельного виробництва в частині обґрунтованораціонального

проектування

ефективної

системи

і

технології

виконання

вимірювальних робіт у складі комплексного технологічного процесу зведення
монолітно-каркасних будівель, що дозволить зменшити тривалість, собівартість та
підвищити якість робіт на етапі будівництва, подовжити строк ефективної
експлуатації.
Практична цінність дисертаційної роботи.
Практична цінність полягає в тому, що отримані результати у вигляді
розроблених типових методик проектування вимірювальних робіт та алгоритмів
вибору методів вимірювальних робіт з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу
будівельних

та

вимірювальних

робіт

можуть

використовуватись

на

етапі

проектування та будівництва монолітно-каркасних будівель.
Як свідчать матеріали дисертації (додатки Е, Ж, И, К на стор. 259 - 266),
одержані

здобувачем

наукові

результати

доведені

до

рівня

практичного

впровадження:
-

впроваджені

Товариством

з

обмеженою

відповідальністю

«БУДГРУППРОЕКТІНВЕСТ-2» на об’єктах будівництва в м. Києві для геодезичного
забезпечення організаційно-технологічних процесів зведення монолітно-каркасних
будівель із отриманням економічного ефекту в розмірі 48,3 тис. грн. завдяки
впровадженню ефективної системи інструментального моніторингу з вибором
обладнання

та

устаткування,

сприяло

скороченню

тривалості

виконання

вимірювальних робіт у складі будівельного технологічного процесу та витрат на
монтаж і експлуатацію системи моніторингу.
- застосовані Комунальним підприємством з утримання та експлуатації
житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» для забезпечення

контролю та якості робіт інструментальними методами в умовах ущільненої
забудови, при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті об’єктів із
отриманням економічного ефекту в розмірі 36,0 тис. грн. завдяки зниженню
тривалості робіт з вимірювань та моніторингу.
-

використані

Комунальним

підприємством

"ІНЖЕНЕРНИЙ

ЦЕНТР"

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) під час будівництва монолітнокаркасних конструкцій мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками
«Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах
м. Києва розроблені здобувачем організаційно-технологічні, проектні і технічні
рішення з вимірювальних робіт в процесі виконання будівельних технологічних
операцій сприяли прискоренню темпів, скороченню трудомісткості робіт та
підвищенню ефективності будівництва, що дозволило отримати економічний ефект в
сумі 43,5 тис. грн.
- розроблена типова методику проектування та виконання вимірювальних
робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель застосована у діяльність
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» для
розробки проектів виконання вимірювальних робіт та дозволило підвищити точність
та якість монтажу будівельних конструкцій з отриманням економічного ефекту в
сумі 56,3 тис. грн. завдяки впровадженням системи вимірювань контролю
геометричних параметрів конструкцій в процесі будівництва.
Оцінка змісту і структури дисертації та автореферату.
Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку
використаних джерел з 182 найменувань на 20 сторінках та 10 додатків. Загальний
обсяг дисертаційної роботи – 273 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

авторка наводить результати аналізу основних етапів

життєвого циклу будівель, з врахуванням технології та організації вимірювальних
робіт у його складі, а також проаналізовані методи та технічні засоби
інструментальних вимірювань. Обґрунтувано напрямок та структуру досліджень,
сформовані мета та задачі дослідження. На основі аналізу наукових праць інших
дослідників здобувач доводить необхідність подальших досліджень та практичного
впровадження організаційно-технологічних рішень, спрямованих на оптимізацію
техніко-економічних показників будівництва монолітно-каркасних будівель за
рахунок застосування ефективних методів вимірювань.
У другому розділі обґрунтовано вибір методів дослідження для вирішення
поставлених завдань, викладено загальну методику досліджень. За результатами
досліджень 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 вони входять, тому значення техніко-економічних показників вимірювальних
робіт впливають на будівельні витрати.
У третьому розділі виконане дослідження впливу вимірювальних робіт на
організаційно-технологічні показники будівництва монолітно-каркасних будівель та
послідовність будівельних робіт, яка призводить до реалізації будівельного процесу.
Встановлено що серед вимірювальних робіт геодезичні роботи є найбільш показовими
для аргументації та досліджень, оскільки знаходяться на критичному шляху у складі
комплексного будівельного процесу. Виконане порівняльне дослідження технікоекономічних показників геодезичних методів на підставі яких складено почасові
графіки простих технологічних процесів при використанні різних засобів вимірювань
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. Сформовано множину
інформаційних завдань та послідовність їх вирішення для забезпечення повноти
інформаційної моделі процесу вимірювальних робіт при зведенні монолітнокаркасних будівель. На підставі виконаних досліджень розроблено типову методику
проектування та виконання вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних
будівель.

Наведено

результати

впровадження

вдосконалених

здобувачем

організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт у діяльність виробничих
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 визначеним завданням дослідження.
Дисертацію викладено з необхідною повнотою та доказовою базою.
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, 4, 6 напрямків
досліджень згідно з паспортом спеціальності).
Автореферат за змістом є ідентичним основним положенням дисертації.
Зауваження щодо змісту дисертації:
1. В підрозділі 1.4 (стор. 39-46 дисертації) досить детально розглядаються
методи та засоби інструментальних вимірювань та контролю на етапі будівництва,

геодезичні програми. Ефективним було б обмежитись посиланням на відомі
літературні джерела, а значну частину вказаних матеріалів помістити в додатки.
2. Доцільно було б приділити більшу увагу питанню залежності між точністю
засобів вимірювань та тривалістю виконання вимірювальних робіт.
3. Підрозділ 4.2 слід було б доповнити інформацією: щодо процедур виявлення
множини потенційних експертів; відомостями щодо оцінювання компетентності
виявлених експертів; обґрунтуванням кількості експертів, залучених до опитування.
Або представити цю інформацію в додатках.
4. Доцільно

навести

розрахунок

визначення

економічного

ефекту

від

впровадження розроблених автором методик вимірювальних робіт.
5. Зважаючи на розроблені типові методики проектування вимірювальних робіт,
неясно, чи є рекомендації щодо коригування нормативних документів та стандартів з
урахуванням розробок авторки.
6. У висновках до кожного з розділів потрібно було зробити посилання на наукові
праці здобувача, в яких відображені основні наукові результати конкретного розділу.
Проте більшість із наведених зауважень є дискусійними і не впливають на загальну
позитивну оцінку виконаної дисертаційної роботи.
Загальний висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.
Дисертація Крошки Юлії Володимирівні на тему «Удосконалення організаційнотехнологічних рішень вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель»
є завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій одержані нові науково
обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують актуальне науково-прикладне
завдання скорочення тривалості зведення монолітно-каркасних будівель шляхом
удосконалення організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт у складі
технологічного процесу. Дисертація Ю.В. Крошки за актуальністю, змістом,
завершеністю, науковою новизною та практичним значенням отриманих результатів
(пп. 9, 11), кількістю, обсягом та повнотою опублікування результатів у наукових
виданнях (п. 12) відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів» щодо

