
 

 1 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

доктора технічних наук, професора БІЛИКА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА 
на дисертаційну роботу 

КОЛЕСНІЧЕНКО СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА  
на тему: 

«ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬНИХ СТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  
за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди 

 

Ступінь актуальності теми дисертаційної роботи 
Актуальність теми. Одним з критеріїв поступового розвитку країни в 

сучасному процесі науково-технічного прогресу визначають об’єм використання 
металевих конструкцій в різних галузях. Тому актуальною проблемою є не тільки 

розширення бази використання металевих конструкцій, а й збереження 
металофонду будівельних конструкцій. У контексті вищевикладеного важливою 

науково-технічною проблемою є технологічна безпека будівельних сталевих 
конструкцій, яка забезпечується на рівні проектування і будівництва, а також 

повинна зберігатися на проектному рівні під час довготривалої експлуатації. 
Актуальність теми також об’єктивно важлива тому, що в країні значна частина 

металевих несучих конструкцій будівель і споруд має значний термін 
експлуатації, і проектний ресурс потребує оцінки з позицій надійності та 
технологічної безпеки. Дисертація присвячена саме розвитку і створенню 

теоретичних засад методології нормування технологічної безпеки сталевих 
конструкцій у будівництві, у тому числі їх конструктивної складової та несучої 

здатності при критеріальному полі обмежень ресурсу. 
Сформульована у дисертації проблема тісно пов’язана з розвитком 

розрахункових методів оцінки надійності й конструктивної безпеки, з побудовою 
інформаційно-аналітичних підходів для визначення ресурсу сталевих будівельних 

конструкцій. 
Таким чином, подані в роботі результати комплексу досліджень, які 

спрямовані на розв’язання актуальної науково-технічної проблеми забезпечення 
технологічної безпеки металевих будівельних конструкцій, розробка теоретичних 

основних підходів до обґрунтування показників технологічної безпеки сталевих 
конструкцій, що знаходяться в умовах довготривалої експлуатації при визначенні 

технічного стану та розрахунку залишкового ресурсу й оцінюванням ризиків 
подальшої експлуатації конструкцій. Такий підхід відповідає і вирішенню іншої 
важливої науково-технічної проблеми, а саме, ресурсозбереженню та підвищенню 

енергоефективності будівництва в цілому. 
Дисертаційна робота також актуальна тим, що забезпечення конструктивної 

безпеки металевих конструкцій розглядається з сучасних наукових позицій оцінки 
ризиків експлуатації під час всього життєвого циклу будівлі. 

Таким чином, сформульовані в роботі результати наукових досліджень, 
отримана наукова новизна, спрямовані на розв’язання актуальної науково-

технічної проблеми забезпечення технологічної безпеки сталевих будівельних 
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конструкцій на базі створення інформаційно-аналітичних баз показників 

технічного стану конструкцій. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Тема 

дисертації відповідає пріоритетним завданням державної науково-технічної 
політики щодо ресурсозберігання та забезпечення безпеки конструкцій будівель і 

споруд відповідно до вимог Розпорядження КМУ № 351 від 11 липня 2003 р. 
«Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення технологічної 

безпеки в основних галузях економіки», від 11.06.2003; Державної науково -
технічної програми «Ресурс», затвердженої Постановою КМУ № 1331 від 08 
жовтня 2004; цільової комплексної програми НАН України «Проблеми ресурсу та 

безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин». 
Мета роботи і завдання дослідження – розробка теоретичних підходів до 

обґрунтування показників технологічної безпеки сталевих конструкцій, що 
знаходяться в умовах довготривалої експлуатації під час визначення технічного 

стану та розрахунку залишкового ресурсу на основі нормованих індексів 
надійності з оцінюванням ризиків подальшої експлуатації конструкцій. 

В дисертації сформульовані основні завдання дослідження: 
- узагальнення та систематизація груп показників технологічної безпеки 

будівель і споруд, що експлуатуються; 
- розробка принципів визначення типів ресурсу життєвого циклу 

конструкцій будівель і споруд та методів його розрахунку з урахуванням даних 
обстежень; 

- розробка груп показників діагностичних та ресурсних параметрів для 

удосконалення нормованої таблиці типових пошкоджень сталевих конструкцій; 
- розробка діагностичних та ресурсних параметрів для конструкцій, що 

знаходяться під дією динамічних навантажень; 
- методика розрахунку конструктивної безпеки на основі розрахунку 

залишкового ресурсу за нормованими індексами надійності з урахуванням 
невизначених під час обстеження дефектів та пошкоджень, із ризиком подальшої 

експлуатації; 
- розробка принципів призначення технічного стану сталевих конструкцій в 

залежності від розрахунку залишкового ресурсу на основі нормованого індексу 
надійності; 

- розробка принципів розрахунку терміну обстеження з урахуванням ризику 
наявних невизначених під час обстеження недосконалостей сталевих конструкцій; 

- використання вібродинамічних методів обстеження будівельних сталевих 
конструкцій із нормуванням трудовитрат обстежень; 

- застосування методу активного тепловізійного неруйнівного контролю 

сталевих конструкцій для визначення дефектів і пошкоджень у вигляді тріщини, 
корозії та недосконалостей зварного шва; 

- розробка показників організаційно-технічної безпеки як складової час-
тини технологічної безпеки, розрахунок рівня організаційно-технічної безпеки на 

час обстеження та з урахуванням ризиків можливої зміни показників у межах 
залишкового ресурсу; 

- розробка вимог до експертів з технічного обстеження будівель і споруд, 
надання рекомендацій для програм професійного навчання; 
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- розробка основних принципів стандарту підприємства для упорядження 

роботи служб технічної експлуатації для підвищення загального рівня 
організаційно-технічної безпеки; 

- реалізація основних принципів створення електронної бази даних для 
накопичення та аналізу інформації по дефектах і пошкодженнях конструкцій з 

подальшою їх оцінкою для безпечної експлуатації конструкцій будівель і споруд. 
Об’єкт дослідження і предмет дослідження сформульовані правильно за 

темою дисертації і поставлених науково-дослідних завдань. 
Об’єкт дослідження – будівельні сталеві конструкції промислових 

(цивільних) об’єктів, що знаходяться в умовах довготривалої експлуатації за 

межами свого проектного ресурсу. 
Предмет дослідження – науково-методичні підходи до визначення ресурсу 

будівельних сталевих конструкцій в умовах довготривалої експлуатації. 
В дисертації використано спектр методів досліджень, що дозволили 

досягти поставленої мети і вирішити поставлені завдання: методи технічної 
діагностики, інформаційне та експериментальне моделювання параметрів 

технічного стану сталевих конструкцій, методи математичної статистики, методи 
теорії надійності, механіки деформованого твердого тіла і механіки руйнування, 

системний аналіз, розрахункові положення методики граничних станів. 
Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 423 сторінках, 

складається зі вступу, 8 розділів, висновків, списку використаних джерел (313 
найменувань) та 5 додатків на 66 сторінках; містить 316 сторінок основної 
частини (без таблиць та ілюстрацій, які повністю займають площу сторінки – 24), 

в тому числі 49 таблиць, 58 рисунків. 
 

Основний зміст дисертаційної роботи 
 У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, показаний зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, сформульовані мета і задачі досліджень, 
наведені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, 

особистий внесок здобувача, а також результати апробації та дані про публікації. 
У першому розділі виконана оцінка сучасного стану будівельних сталевих 

конструкцій металофонду України. Аналіз термінів введення конструкцій в 
експлуатацію дозволяє зробити висновок, що їх переважна більшість 

експлуатується достатньо довго із практично повністю вичерпаним проектним 
ресурсом. 

 Обґрунтовано з наукових підходів основні задачі дисертації, висвітлено 
вклад у розвиток теорії надійності будівельних конструкцій і складних систем 
відомих вчених та провідних науково-дослідних організацій України. 

 У другому розділі проведено узагальнений аналіз груп показників 
безпеки. Виділені дві групи показників безпеки: показники конструктивні 

(будівель та споруд) – група «К» і група «О» показники організаційно-технічні. 
Для цих груп можливий кількісний розрахунок критеріїв та граничних значень на 

основі результатів робіт з обстеження та даних нагляду і утримування за весь 
термін експлуатації будівлі (споруди). За критерій оцінки конструктивної безпеки 

з урахуванням імовірнісної зміни параметрів технічного стану автором прийнятий 
комплексний показник – індекс надійності. 
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 У розділі показано, що індекс надійності для сталевих будівельних 

конструкцій з метою запобігання аварійної ситуації необхідно відслідковувати і 
розраховувати у часі на всіх етапах будівництва введення в експлуатацію, та під 

час довготривалої експлуатації. 
 В розділі автор узагальнено сформулював і науково обґрунтував основні 

принципи до використання індексу надійності на різних етапах експлуатації 
будівельних конструкцій. Таким чином, запропоновано новий комплексний 

показник «технологічна безпека», який складається із двох основних параметрів, 
які можуть бути оцінені кількісно за результатами обстеження – конструктивна 
безпека (відмова та ресурс) та організаційно-технічна безпека. 

 Також важливим є те, що в розділі наведені конкретні числові дані індексу 
надійності для нових конструкцій, для конструкцій, що потребують капітального 

ремонту, та для конструкцій що можуть перейти до аварійного технічного стану. 
Запропоновано таблицю з нормованими значеннями індексу надійності в 

залежності від класів наслідків та категорії технічного стану конструкції, 
включаючи економічні чинники і загрозу життю людей. 

У третьому розділі показано результати системного дослідження 
удосконалення процедури обстеження складних сталевих конструкцій на різних 

рівнях обстеження. Третій розділ складається фактично з трьох напрямків 
досліджень: перший напрямок, узагальнення і вдосконалення методики 

обстеження, другий напрямок розробка та вдосконалення конструкцій під дією 
динамічних навантажень та визначення трудомісткості робіт, третій напрямок 
пов'язаний з розвитком методології обстеження пітінгової корозії, тріщини та 

недосконалості зварних швів, використання методу активного теплового 
неруйнівного контролю – АТНК. 

Результатом комплексних досліджень за першим напрямком стало розробка 
вдосконаленого узагальненого підходу щодо обстеження сталевих конструкцій з 

уточненням складу робіт. Важливим також є обґрунтування та алгоритми 
призначення терміну першого обстеження після виконання відновлювальних 

робіт в залежності від рівня відповідальності об’єкта та його технічного стану. 
Наведені пропозиції призначення терміну першого обстеження в залежності від 

розрахованого залишкового ресурсу та імовірності можливого існування 
невизначених під час обстеження дефектів та пошкоджень. 

За другим напрямом проаналізовано складні особливі умови проведення 
обстеження конструкцій, що знаходяться під дією динамічних навантажень. 

Розроблено раціональну структурно-логічну схему послідовності динамічних 
випробувань. Узагальнено обґрунтовані й сформульовані задачі вібродинамічних 
випробувань. Вказано на необхідність контроля конструкцій за другою групою 

граничних станів внаслідок появи резонансу та додаткових переміщень. Науково 
обґрунтована на підставі реальних вимірів, і визначена трудомісткість проведення 

вібродинамічних випробувань у складі робіт з обстеження. 
Для збільшення якості виконання робіт з обстеження під час пошуку 

можливих дефектів і пошкоджень у вигляді пітінгової корозії, тріщини та 
недосконалості зварних швів, запропоновано до використання метод активного 

теплового неруйнівного контролю – АТНК 10. Проведено аналіз проблем, що 
виникають під час застосування АТНК. 
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Дослідження третього розділу достатньо складні і мають суттєву практичну 

цінність, а розроблені узагальнені методики мають наукову новизну. 
У четвертому розділі розглянуто принципи призначення технічного стану 

сталевих конструкцій за результатами обстежень. Розроблена узагальнена і 
удосконалена таблиця дефектів і пошкоджень (ДП) сталевих конструкцій, 

розроблено алгоритм для її формування. Автор запропонував розділити всі 
дефекти і пошкодження на дві групи – на ті, що напряму не впливають на несучу 

здатність і загальний ресурс – діагностичні ДП, і на ті, значення яких 
враховуються при виконанні розрахунків за граничними станами, і впливають на 
залишковий ресурс – ресурсні ДП. Також треба виділяти ДП, які мають значення 

для конструкцій під динамічними навантаженнями. В розділі також, на прикладі, 
експериментальних та теоретичних досліджень вузлів сталевих конструкцій ферм 

покриття з поясами із широкополочних двотаврів і розкосами з гнутозварних 
профілів теоретично розраховані та експериментально уточнені коефіцієнти 

концентрації напружень для визначення НДС, що дозволяє оцінити їх вплив для 
розрахунків появлення втомної тріщини. Теоретично-експериментально також 

обґрунтовано вплив ексцентриситету примикання розкосів до поясів таких ферм 
покриття, розроблені рекомендації для змін таблиці ДСТУ Б В.2.6–210:2016 для 

уточнення пошкоджень і дефектів ферм. Надано рекомендації розрахунку індексу 
надійності для призначення технічного стану та на підставі цього - загальний 

алгоритм розрахунку конструктивної безпеки. Виконані дослідження достатньо 
висвітлюють нові наукові результати і наукову новизну. 

У п’ятому розділі виконано аналіз етапів життєвого циклу будівельних 

конструкцій, проаналізовано види ресурсу, який призначається або 
розраховується на кожному з етапів, узагальнено особливості призначення 

проектного ресурсу. Автор узагальнено систематизував групи типових ситуацій 
для призначення залишкового ресурсу, визначив закономірності технічного стану 

конструкцій з позицій капітального ремонту та реконструкції: невідновлювальні 
системи, повністю відновлювальні та частково відновлювальні системи, 

відповідно наданий аналіз методів визначення залишкового ресурсу 
(детерміновані, змішані та імовірнісні), і відповідно, надані математичні моделі 

для кожного з методів розрахунку залишкового ресурсу. 
Важливим новим науковим результатом є дослідження з розробки 

наукового підходу, розробки методологічної послідовності визначення 
залишкового ресурсу на основі аналізу індексу надійності у імовірнісній 

постановці. Запропоновано також загальний алгоритм розрахунку залишкового 
ресурсу для конструкції під дією динамічних навантажень. 

У шостому розділі описані прикладні результати забезпечення 

конструктивної безпеки з позиції організаційного забезпечення технічної 
експлуатації. Автором запропоновано поліпшені заходи для функціонування 

служб технічної експлуатації щодо забезпечення безпеки експлуатації 
конструкцій в умовах вичерпання ресурсу. Розроблено номенклатуру показників 

організаційно-технічної безпеки, виходячи з вимог задач утримання будівельних 
конструкцій. 
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Новим науковим результатом слід вважати запропоновані принципи 

розрахунку рівнів та загальних меж показників організаційно-технічної безпеки, в 
тому числі, з урахуванням важливості кожного показника, науково обґрунтовані 

загальні межі організаційно-технічної безпеки припустимих рівнів в залежності 
від класу наслідків. 

Сьомий розділ. Автором дисертації вирішено нову наукову задачу 
визначення ризику безпечної експлуатації в межах призначеного залишкового 

ресурсу технологічної безпеки із одночасним урахуванням показників надійності 
із показниками організаційно-технічної безпеки. Результати досліджень 
дозволили отримати нову наукову новизну та новий науковий результат, а у 

тематичному описанні моделі отримати закономірності зміни ризиків експлуатації 
сталевих конструкцій для розрахунків конструктивної та організаційно -технічної 

безпеки. Розроблено і науково обґрунтовано метод оцінювання ризику 
конструктивної безпеки за можливої наявності невизначених під час обстеження 

недосконалостей. Практичну цінність мають визначена вага впливу кожного 
показника заходів організаційно-технологічної безпеки та розрахована імовірність 

їх виконання в межах призначеного залишкового ресурсу. Автором отримані 
аналітичні формули розрахунку технологічної безпеки, як складової 

конструктивної та організаційно-технічної безпеки та аналітичні формули 
визначення термінів обстеження з урахування ризиків для різних вихідних умов, 

що також відноситься до наукової новизни роботи. 
Розділ восьмий. Автор, після аналізу даних аварій будівель і споруд, вказує 

на те, що від 50 до 90% від їх загальної кількості припадає на час експлуатації. 

Тому попередження аварії залежить у великий мірі від організаційно-технічної 
безпеки. Розроблені рекомендації щодо обґрунтування основних положень 

стандарту технологічної безпеки підприємств, що має практичну цінність і 
важливе значення з позицій запобігання аварійним ситуаціям на підприємствах 

під час експлуатації будівель з металевим каркасом. Розроблено і науково 
обґрунтовано методологічні основи створення електронних баз даних обліку 

технічного стану будівель і споруд, як основа для оперативного аналізу 
технічного стану конструкцій. Запропоновано блок-схему бази даних та структуру 

доступу для її формування та редагування. Наведено приклад розробленої бази 
даних. 

В дисертації приведені основні результати і висновки, список джерел, 
відомості про апробацію матеріалів дисертації, узагальнені та удосконалені 

таблиці дефектів і пошкоджень сталевих конструкцій, додаткові матеріали 
експериментальних досліджень, переклад електронної бази даних «Ресурс», 
довідки та акти про впровадження наукових досліджень. 

 

Основні результати роботи й загальні висновки 

У загальних висновках приводяться нові наукові й практичні результати, 

отримані автором у процесі виконання дисертаційної роботи, рекомендації щодо 
використання отриманих результатів, практичне їх застосування. 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-технічну проблему: 
розробка основних наукових теоретичних підходів до обґрунтування показників 
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технологічної безпеки сталевих конструкцій, при визначенні технічного стану, 

розрахунку залишкового ресурсу та оцінювання ризиків довготривалої 
експлуатації конструкцій. 

Найбільш важливі теоретичні та практичні результати роботи, подані в 
дисертації, полягають у такому: 

1. На підставі аналізу факторів впливу щодо забезпечення безпечної 
експлуатації будівельних сталевих конструкцій, запропоновано комплексний 

показник «технологічна безпека», який складається із двох основних чинників, які 
можуть бути оцінені кількісно за результатами обстеження – конструктивна 
безпека (відмова та ресурс) і організаційно-технічна безпека (організація 

безпечної експлуатації та утримання шляхом проведення відповідних процедур). 
2. У якості інтегрованого показника конструктивної безпеки запропоновано 

індекс надійності який розраховується за критерієм відмови. Індекс надійності 
повинен визначитися під час виконання робіт з обстеження на підставі реально 

отриманої інформації. Індекс надійності призначається окремо для нових 
конструкцій і для конструкцій, що знаходяться в експлуатації із розподіленням в 

залежності від класу наслідків конструкції. Значення проектного рівня надійності 
залежить від можливої імовірності руйнування та має однакове значення як для 

конструкцій, руйнування яких призводить виключно до економічних наслідків, 
так і для тих, руйнування яких загрожує життю людини. Запропоновано таблицю 

із нормованими значеннями індексу надійності в залежності від класів наслідків 
та категорії технічного стану конструкції. 

3. Узагальнено існуючі терміни проведення першого обстеження. 

Запропоновані алгоритми призначення терміну першого обстеження після 
виконання відновлювальних робіт в залежності від рівня відповідальності об’єкта 

та його технічного стану. 
4. Надано структурно-логічну схему послідовності динамічних 

випробувань. Сформовано задачі вібродинамічних випробувань. Вказано на 
необхідність контролю конструкцій за другою групою граничних станів – поява 

резонансу та додаткових переміщень. Приділена увага визначення санітарно-
гігієнічних параметрів вібрації. Проаналізовано і систематизовано дані чинних 

нормативних документів щодо призначень норм часу, витрат та вартості робіт на 
проведення вібродинамічних випробувань у складі робіт з обстеження. На 

підставі проведених реальних вимірів визначена трудомісткість цих робіт. 
5. Для збільшення якості виконання робіт з обстеження під час пошуку 

можливих дефектів і пошкоджень у вигляді пітінгової корозії, тріщини та 
недосконалості зварних швів, запропоновано до використання метод активного 
теплового неруйнівного контролю – АТНК. На спеціальних зразках із 

імітованими недосконалостями була доказана принципова можливість 
застосування методу під час обстеження з виконанням попереднього фарбування 

спеціальними матовими фарбами. Розроблена методика використання АТНК. 
Наведено типи теплограм недосконалостей у порівнянні із визначеними у діючих 

нормах. 
6. Наведено удосконалений приклад існуючої нормативної таблиці дефектів 

та пошкоджень із чітким параметричним кількісним описом кожної 
недосконалості для визначеної категорії. Виконано розподілення ДП на дві 
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принципові групи – на ті, що напряму не впливають на несучу здатність і 

загальний ресурс – діагностичні ДП, і на ті, значення яких враховуються при 
виконанні розрахунків за граничними станами, тобто, які безпосередньо 

впливають на залишковий ресурс – ресурсні ДП. Запропоновано спеціальне 
маркування тих ДП, які мають значення для конструкцій під динамічними 

навантаженнями. На основі експериментальних та теоретичних досліджень вузлів 
ферм сталевих конструкцій типу «ШПД + ГЗП» встановлені граничні параметри 

ексцентриситету примикання решітки, що дозволило розширити існуючу таблицю 
новим типом дефекту. 

7. Надано рекомендації розрахунку індексу надійності для призначення 

технічного стану та на підставі цього – загальний алгоритм розрахунку 
конструктивної безпеки. Категорію технічного стану призначати на підставі 

розрахунку індексу надійності β, який враховує схеми з’єднання елементів в 
конструкції. Запропоновано три категорії технічних станів. Запропоновано за роз -

рахунками індексу надійності на базі даних технічного обстеження надавати у 
технічному звіті визначення технічного стану як сукупності результатів: класу 

наслідків, проектного й існуючого значення індексів надійності, розрахованого 
залишкового ресурсу, технічного стану та терміну наступного обстеження. 

Доведено, що розрахунок термінів залишкового ресурсу має стати одним з 
головних результатів обстеження при визначенні технічного стану. Використання 

детермінованих та напів-імовірнісних методів можливе для попередньої його 
оцінки. Вирішення задачі надійності можливе тільки для імовірнісних 
(стохастичних) моделей. Оцінювання залишкового ресурсу має відбуватися тільки 

для умов експлуатації конкретної конструкції або типової групи конструкцій. 
Використання існуючих загальних теоретичних ймовірностей і розподілів 

можливе тільки для попереднього оцінювання та подальшого порівняння, 
узгодження та урахування реально існуючих параметрів технічного стану. 

Запропоновано порядок визначення залишкового ресурсу на основі аналізу 
індексу надійності у імовірнісній постановці. Порядок враховує як можливість 

використання наявної інформації попередніх обстежень, так і розрахунок на 
підставі проектних і поточних даних. Запропоновано загальний алгоритм 

розрахунку залишкового ресурсу для конструкції під дією динамічних 
навантажень. Для цього випадку також надана сукупність результатів для 

призначення технічного стану та відображення у технічному звіті. 
8. Розроблено номенклатуру показників ОТБ, виходячи з вимог задач 

утримання будівельних конструкцій. Запропоновано принципи розрахунку рівнів 
та загальних меж показників ОТБ, в тому числі, з урахуванням важливості 
кожного показника. Визначена вага впливу та загальні межі кожного з показників 

ОТБ та розрахована імовірність виконання заходів в межах призначеного 
залишкового ресурсу. Наведені пропозиції для призначення ОТБ в залежності від 

розрахованого залишкового ресурсу та імовірності можливого існування 
невизначених під час обстеження дефектів та пошкоджень. Запропоновано 

поліпшені заходи для функціонування служб технічної експлуатації щодо 
забезпечення безпеки експлуатації конструкцій в умовах вичерпання ресурсу. Для 

редакції існуючих нормативних показників рекомендовано кількісний і якісний 
склад служби технічної експлуатації будівель і споруд промислового 
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підприємства. Запропоновані загальні формули розрахунку технологічної безпеки 

як складової конструктивної та організаційно-технічної безпеки. 
9. Визначені загальні математичні залежності розрахунку ризиків та 

ідентифіковані ризики експлуатації сталевих конструкцій для розрахунків 
конструктивної та організаційно-технічної безпеки. Запропоновано метод 

оцінювання ризику конструктивної безпеки за можливої наявності невизначених 
під час обстеження недосконалостей. Розглянуто варіанти урахування наявності 

або відсутності недосконалостей в залежності від попередньої історії обстежень 
та критичних розмірів ДП. Рекомендовано метод розрахунку терміну обстеження, 
який базується на залишковому ресурсі та імовірності існування невизначених 

недосконалостей. 
10. Проаналізовано особливості та структуру служби технічної експлуатації 

будівель і споруд для забезпечення заходів підвищення рівня організаційно -
технічної безпеки. Для системної організації безпечної експлуатації будівельних 

об’єктів доведена необхідність наявності на підприємстві затвердженого 
керівного документа – Стандарту технологічної безпеки. Запропоновано 

структуру цього документа. 
11. Визначено основні розділи електронної бази даних – організаційного 

документу для систематизації та аналізу інформації поточного стану об’єктів. 
Запропоновано блок-схему бази даних та структуру доступу для її формування та 

редагування. 
12. Визначено фахові вимоги до експертів з технічного обстеження будівель 

і споруд. Проаналізовано аналіз модулів теоретичної підготовки підвищення 

кваліфікації експертів. Сформовано перелік компетенцій та знань для експерта з 
обстеження. Запропоновано перелік запитань для складання фахового іспиту.  

У додатках наведено довідки про впровадження результатів дисертаційної 
роботи та окремі результати експериментальних досліджень. 

 
Оцінка змісту дисертації, оформлення та 

закінченості в цілому, ідентичності змісту автореферату та основних 
положень дисертації 

За змістом та оформленням дисертаційна робота й автореферат 
відповідають встановленим вимогам Департаменту атестації кадрів щодо обсягу і 

структури. Структура дисертації відповідає поставленим науковим завданням. 
Вступ містить всі необхідні елементи загальної характеристики дисертації : 

сформульовано науково-технічну проблематику, якій присвячені дослідження 
дисертації, обґрунтована її важливість та актуальність, сформульована мета і 
основні завдання, викладена наукова новизна й практичне значення, підкреслено 

особистий внесок здобувача, наведені дані про апробацію роботи. 
В розділах описані всі результати досліджень для розкриття теми 

дисертації, досягнення мети й отримання наукової новизни. 
За результатами дослідження автор сформулював необхідні висновки, 

наукові результати, і розробив належні рекомендації щодо практичного 
використання отриманих даних. Загальні висновки роботи свідчать, що всі 

поставлені в дослідженні завдання виконані. 
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Зміст автореферату відбиває основні положення дисертації. Автореферат 

дисертації також в необхідній мірі розкриває мету, завдання  та отримані в роботі 
результати, викладений якісною технічною мовою, досить повно і точно 

відображає основний зміст дисертації і свідчить про достатню професійну 
підготовку здобувача. 

Практичне значення отриманих результатів підтверджуються 
впровадженням результатів роботи здійсненої при виконанні наукової розробки, 

що виконувалась у Донбаській національній академії будівництва і архітектури за 
кошти державного бюджету: «Визначення ресурсу будівельних сталевих 
конструкцій в умовах довготривалої експлуатації для забезпечення технологічної 

безпеки підприємства» (2016-2017 роки, номер державної реєстрації 
0116U000566); етапів державної програми «Ресурс»; науково-технічного 

супроводу будівельних об’єктів; розроблення нормативних документів у ТОВ 
«УкрІнсталькон ім. В.М. Шимановського»: ДСТУ Б В.2.6-74:2008. «Конструкції 

будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні і гнутозварених профілів прямокутного 
перерізу. Технічні умови»; ДСТУ Б В.2.6-193:2013 «Захист металевих 

конструкцій від корозії»; ДБН В.2.6-163:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування». В цих роботах реалізовані результати теоретичних і 

експериментальних розробок автора. Результати роботи було використано під час 
виконання господарчих договірних робіт у науково-технічних звітах і проектно-

кошторисній документації будівельних об’єктів із задачею реалізації 
організаційно-технічних засобів конструктивної технологічної безпеки, що 
здійснена на підприємствах: Публічне акціонерне товариство «Донецьккокс»; 

Публічне акціонерне товариство «Макіївкокс»; Закрите акціонерне товариство 
«Донецьксталь металургійний завод»; Публічне акціонерне товариство 

«Донбасенерго» – Слов’янська ТЕС; Публічне акціонерне товариство 
«Авдіївський коксохімічний завод»; Публічне акціонерне товариство 

«Центренерго» – Вуглегірська ТЕС. Також результати роботи впроваджені у 
навчальному процесі Донбаської національної академії будівництва і архітектури, 

зокрема для навчальних дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія»: «Технічна експлуатація будівельних конструкцій», «Обстеження та 

випробування будівельних конструкцій», у рамках подвійного диплому магістра 
із Політехнічним інститутом м. Лейрія, Португалія – Polytechnic Institute of Leiria 

– дисципліна «Pathology and rehabilitation of structures». 
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації представлено для обговорення на багатьох міжнародних і вітчизняних 
конференціях та конгресах: 

- друга світова конференція із сталевих конструкцій. 11-13 Травня, 1998 рік 

м. Сан-Себастьян, Іспанія; 
 - друга європейська конференція зі сталевих конструкцій EUROSTEEL’99. 

26-29 Травня, 1999 рік м. Прага, Чеська республіка; 
- 7-ма Українська науково-технічна конференція "Металеві конструкції". 2-6 

жовтня, 2000 р., м. Дніпропетровськ; 
- Міжнародна 8-ма конференція «Modern Building Materials, Structures and 

Techniques», Вільнюс, Литва, Vilnius, 19-21 травня, 2004 рік; 
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- Колоквіум «Розрахунок і проектування просторових великопрогінних 

конструкцій», м. Скадовськ, 2007 р.; 
- школа-семінар з програми “Менеджмент технологічної безпеки будівель 

та споруд”, 8-12 жовтня 2007, Місхор, Крим; 
- ІХ Українська науково-технічна конференція «Металеві конструкції: 

сьогодення та перспективи розвитку», м. Київ, 2008 р.; 
- V міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми 

індустріальних мегаполісів». Донецьк-Авдіївка, Донецький національний 
технічний університет, травень, 2008 рік; – Європейському корозійному конгресі 
«EUROCORR-2009», 6-10 вересня, Ніца, Франція; 

- VII міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми 
індустріальних мегаполісів». Донецьк, Донецький національний технічний 

університет, травень, 2010 рік; – Міжнародних наукових конференціях ТОВ 
«УкрІнсталькон ім. В.М. Шимановського» м. Київ, 2008–2013 рр.; 

- VI міжнародна науково-технічна «Нові технології в будівництві». 
«Забезпечення експлуатаційної придатності об’єктів будівництва. Проектування, 

будівництво, експлуатація, науково-технічний супровід». 24-26 травня 2017 р., 
ДП «НДІБВ», м. Київ; 

- міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості і 
суспільства», Кривий Ріг, КНУ, 2017, 2019 рр.; 

- V…VII міжнародні науково-практичні конференції «Технології і процеси у 
гірництві і будівництві», 2017-19 рр., м. Покровськ, ДонНТУ; 

- ІІ…III міжнародні конференції «Експлуатація та реконструкція будівель і 

споруд» 2017, 2019 рр., Одеса, ОДАБА; 
- І…ІV міжнародні науково-технічні конференції «Ефективні технології в 

будівництві». Київ, КНУБА, 2016…2019 рр.; 
- наукові конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і 

студентів Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. 
Краматорськ, 2015–2018 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображені у 53 
наукових працях, з них 32 статті у фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України (5 з яких індексуються міжнародними базами даних, таких, як Crossref, 
Index Copernicus, Research Bible, Academic Keys, DOAJ, BASE, DRJI, OAJI), 4 

статті у наукових фахових виданнях інших держав (3 з яких індексуються 
SCOPUS), 2 публікації у зарубіжних збірниках статей за матеріалами конференцій 

та періодичних виданнях (1 індексується у Web of Science), отримано 4 патенти 
України на корисну модель, 11 публікацій, що відображають апробацію роботи та 
додаткові результати. 

Особистий вклад здобувача. Основні наукові результати, положення та 
наукова новизна докторської дисертації, що виноситься на захист, отримані к.т.н. 

Колесніченко С.В. самостійно. Нормативні документи і рекомендації 
розроблялися у співавторстві з науковим консультантом О.В. Шимановським. В 

одноосібних роботах авторові належать: визначення категорій недосконалостей та 
їх класифікація на підставі параметрів вузлів [27,33], оцінка ризиків експлуатації 

[16,19,35,36], принципи призначення ресурсів [13,18,20,26], методологія 
розрахунку технологічної безпеки та структура стандарту безпеки підприємства 
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[28], розробка принципів, номенклатури та розрахунок організаційно-технічної 

безпеки [22]. У публікаціях у співавторстві авторові особисто належать: 
обґрунтування параметрів технічного стану [39,52,53], розробка програми 

експериментальних досліджень та участь у виконанні та обробці результатів 
експерименту [1,2,7,12,23,24,34,43], визначення категорій недосконалостей та 

груп з’єднань [3-6,37,47,50], методологія призначення технічного стану [30,48], 
розробка алгоритму електронної бази даних [10,17,21], принципи призначення 

залишкового ресурсу і ризику експлуатації [14,38], методологія розрахунку 
технологічної безпеки та структура стандарту безпеки підприємства 
[9,11,15,31,51], принципи призначення ресурсів [25,49], визначення параметрів 

пошкоджень та корозійного зносу [44,45,46], виконання патентного пошуку, 
опрацюванні запропонованих методів та можливості використання та 

застосування неруйнівного методу тепловізійного контролю [29,32,40-42]. У 
дисертації не використовувалися матеріали кандидатської дисертації. 

Достовірність та новизна наукових положень, висновків та 
рекомендацій. Результати роботи достовірні, оскільки вони отримані в ході 

проведення комплексу теоретичних та експериментальних досліджень. 
Ступінь достовірності результатів, проведених досліджень, обумовлений 

добрим співпадінням результатів наукових досліджень з результатами інших 
авторів, а також співпадінням результатів експериментальних досліджень з 

результатами теоретичних досліджень за розробленими методиками. 
Достовірність отриманих результатів обумовлена також використанням 
апробованих методів, способів і підходів наукових досліджень, використання 

теорії надійності та апробованих методик з розрахунку індексу надійності, 
використання в розрахунках методології за граничних станів. 

Наукова новизна докторської дисертаційної роботи отримана і 
обґрунтована, а саме: 

1. Вперше розроблена процедура розрахунку технологічної безпеки як 
узагальненої оцінки можливості експлуатації будівельних сталевих конструкцій у 

межах розрахованого залишкового ресурсу.  
2. Набули подальшого розвитку принципи розрахунку індексу 

надійності для призначення технічного стану сталевих конструкцій та розрахунку 
терміну обстеження з урахуванням ризику наявних та можливих невизначених 

недосконалостей сталевих конструкцій. 
3. Вперше запропоновані математичні моделі розрахункової оцінки 

залишкового ресурсу сталевих конструкцій на основі нормованих показників 
індексу надійності.  

4. Вперше розроблені принципи використання та прийоми застосування 

активного теплового неруйнівного контролю для підвищення якості робіт з 
обстеження. 

5. Вперше запропоновано номенклатуру показників організаційно-
технічної безпеки як складової частини загальної безпеки експлуатації. У 

ймовірнісному вигляді визначений ризик впливу організаційно-технічної безпеки 
на загальний рівень технологічної безпеки. 
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6. Удосконалена математична модель якісного та кількісного розрахунку 

ризику експлуатації конструкцій у межах залишкового ресурсу з урахуванням 
невизначених під час обстеження дефектів і пошкоджень. 

7. Набула подальшого розвитку номенклатура діагностичних та 
ресурсних параметрів сталевих конструкцій, в тому числі для тих, що 

експлуатуються під впливом динамічних навантажень. 
8. Подальшого розвитку дістали заходи щодо удосконалення безпечної 

експлуатації будівельних конструкцій: запропоновано структуру та методологію 
стандарту технологічної безпеки підприємства; удосконалено алгоритм 
електронної бази даних конструкцій для подальшого автоматизованого обліку; 

удосконалені та обґрунтовані вимоги, склад, перелік тем, компетенцій та знань, 
якими має володіти експерт з обстеження. Необхідність формування принципів 

технічного регулювання безпеки з урахуванням вимог європейських і 
міжнародних стандартів визначила методологічну спрямованість і побудову 

структури основних розділів дисертаційної роботи. 
Методи досліджень, і ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків та рекомендацій. Всі наукові результати та положення, які містяться в 
дисертаційній роботі, достатньо науково обґрунтовані, а отримані висновки і 

наведені рекомендації носять практичний характер та достовірні. Обґрунтованість 
досліджень, сформульованих у дисертаційній роботі висновків і рекомендацій, 

обумовлюється обраними загально-апробованими методами досліджень: 
використанням аналітичних процедурних підходів, системного аналізу, методи 
технічної діагностики, інформаційне та експериментальне моделювання 

параметрів технічного стану сталевих конструкцій, методи математичної 
статистики, методи теорії надійності, механіки деформованого твердого тіла і 

механіки руйнування, системний аналіз, розрахункові положення методики 
граничних станів. 

Наукові положення, висновки та рекомендації підтверджуються апробацією 
на наукових конференціях і конгресах, а також у публікаціях у фахових виданнях. 

Враховуючи вище наведене, слід вважати ступінь обґрунтованості наукових 
положень, висновків та рекомендацій такою, що відповідає вимогам щодо 

дисертаційних робіт, представленим на отримання наукового ступеня доктора 
технічних наук.  

 
Зауваження до змісту дисертації та автореферату дисертації. 

 
Зауваження редакційного характеру. 

1. До формули (2.29) необхідно було надати посилання. У формулі (2.30) 

відсутній індекс річного руйнування. 
2. На стор. 205, 215 розділ 5 використовується термін «моральний знос» 

технологій і обладнання, на сьогодні правильно використовувати термін 
«функціональний знос». Також зауважу, що треба було включити в схему 

етапів життєвого циклу функціональний знос будівлі в цілому. 
3. В назвах таблиць 5.1 (стор. 212) та табл. 5.2 (стор. 213) треба було також 

вказати посилання на нормативні документи. 
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4. Таблицю 5.7 слід було навести у додатках, а в розділі 5 привести результати 

розрахунку тільки для елементів, технічний стан яких наближаються до 
аварійного. 

5. Назва таблиці 4.4. потребує розширеної назви. 
6. У 5 розділі слід було надати положення про те, що методологічний підхід з 

визначення індексу надійності для сталевих конструкцій, що мають 
частково відновлювальний ресурс, потребують додаткових досліджень, і не 

входить до задач досліджень. 
7. Таблиці на сторінках 269,270,271 не мають нумерацію. 

Зауваження, які потребують дискусії та обговорення. 
1. У розділі 3 до складу методики проведення вібродинамічних випробувань 

галерей необхідно було включити роботи з геодезичних робіт вимірювання 
осідання опор, а також аналіз числових досліджень розрахункової схеми 

при різних умовах обпирання ферм до 3-5 гармоніки частоти власних 
коливань. 

2. У розділі 3 при обчисленні вартості робіт з обстеження під час 
вібродинамічних випробуваннях слід було обумовити порядок витрат на 

забезпечення техніки безпеки, а також вказати залежність вартості робіт від 
висоти розміщення конструкцій. 

3. В таблиці 4.10 індексація категорії дефектів вузлів в залежності від 

ексцентриситету примикання розкосів у вузлах примикання до поясів ферм 
покриття, слід будо б вказати окремо індекс дефекту для вузлів з 

вертикальними ребрами жорсткості в двотаврах верхнього поясу і без ребер 
жорсткості. 

4. Висновок 8 розділу 4 необхідно було уточнити. В практиці більш 
детального обґрунтування потребує аварійний стан та аварійний стан при 

певних умовах експлуатації сталевих конструкцій, відповідно для таких 
ситуацій відбувається зменшення індексу надійності, і експерт (науковець) 

отримує діапазон значень індексу надійності для аварійної ситуації при 
різних експлуатаційних навантаженнях. Тим більше, що розроблений в 

дисертації науковий підхід для оцінки таких технічних станів, це дозволяє 
зробити (так в дисертації наведений приклад у розділі 5). 

5. В розділі 5, параграф 5.6 наведено приклад технічного стану кроквяної 

ферми за показником індексу надійності, слід було показати вплив на індекс 
надійності конструкції просторової системи покриття. 

6. Слід було зробити примітку до формул 6.1 та 6.2 при визначенні індексів 
показників організаційно-технологічної безпеки про те, що кожен показник 

для кожного підприємства може мати свою вагову цінність. 
7. У розділі 7 при ідентифікації ризиків слід було навести приклади 

розрахунків відносних значень збитків для окремих видів збитків, та 
економічну оцінку ризику при експлуатації в межах залишкового ресурсу. 

8. У розділі 8 слід було привести економічне обґрунтування впровадження 
стандарту технологічної безпеки на підприємстві. 

  
 




