


2. Обґрунтованість та достовірність наукових положень,  
висновків і рекомендацій підтверджено: 

 
 математичною обґрунтованістю залежностей та методів, що виводяться;  
 використанням при розрахунках та моделюванні споруд ліцензованого 
програмного забезпечення; 

 порівнянням отриманих результатів з відомими експериментальними 
даними;  

 виконанням валідації та верифікації методів розрахунків. 
 

3. Наукова новизна результатів досліджень: 
 

– створено відкриту базу даних сейсмічного мікрорайонування території 
України, що дає змогу зберігати та накопичувати інформацію про сейсмічну 
небезпеку на будівельних майданчиках; 

– удосконалено рекомендації щодо застосування моделей ґрунту в 
розрахунках споруд методом скінченних елементів з урахуванням властивостей 
ґрунтів під дією сейсмічних навантажень; 

– удосконалено систему моніторингу технічного стану причальної споруди 
пропозиціями щодо використання технології інформаційного моделювання. 
 

4. Практичне значення отриманих результатів роботи  
полягає в такому: 

 
– аналітико-інформаційне моделювання споруд створює передумови для 

розвитку впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання в 
Україні на науково обґрунтованій основі з дотриманням вимог надійності споруд; 

– розроблений інструмент аналізу напружено-деформованого стану 
гідротехнічних споруд дає змогу не тільки виконувати розрахунки міцності та 
деформацій споруд, а й використовувати отримані дані для створення системи 
моніторингу технічного стану; 

– результати досліджень за дисертаційної роботою впроваджені в навчальний 
процес Одеського національного морського університету при підготовці магістрів 
за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології», а також використані під час 
проєктування та будівництва будівельних об’єктів м. Одеси. 

 
5. Зміст дисертації  

 
Розглянута дисертація складається зі вступу, шести розділів, загальних 

висновків та двох додатків. Дисертацію оформлено в одному томі. Повний обсяг 
дисертації становить 324 сторінки. Основний текст роботи викладено на 265 
сторінках. Дисертація містить 175 рисунків та 36 таблиць. Список літератури з 215 
найменувань викладено опціонально в кінці кожного розділу сумарним обсягом 26 
сторінок.  



У першому розділі дисертації здійснено досить детальний огляд: технології 
інформаційного моделювання та її використання у світі; історії розвитку моделей 
ґрунту; сучасних нормативних документів щодо проєктування портів у сейсмічних 
регіонах. Значну увагу приділено аналізу найбільш поширених помилок у 
розрахункових схемах споруд при використанні методу скінченних елементів. 
Виявлено нерозв’язані аспекти вказаних напрямів, сформульовано мету та 
визначено завдання досліджень. 

Зауваження до розділу 1: 
- практично відсутня інформація про конструктивні рішення причалів із 

залізобетонних елементів, хоча в подальшому розглядаються 
експериментальні дані досліджень інших авторів із використанням 
залізобетонних конструкцій; 

- як в даному так і в інших розділах список літературних джерел подається в 
кінці кожного розділу, що ускладнює аналіз посилання на джерела. 
Другий розділ присвячено технології інформаційного моделювання споруд 

(BIM) та стандартизації даних. Розглянуто питання, що стосуються життєвого 
циклу об’єкта, рівнів деталізації та стадій проєктування. Запропоновано методику 
визначення оптимальної та мінімальної кількості інформаційних параметрів 
інформаційної моделі для забезпечення надійності споруд під час експлуатації. 
Запропонована методика охоплює шляхи визначення важливості, повноти та 
адекватності інформації. 

Зауваження до розділу 2: 
- п. 2.1. з детальним описом ВІМ-моделі більше стосується огляду літератури, 

оскільки це не є напрацювання автора, а готовий програмний продукт; 
- на стор. 99 подано формулу (2.2), а на стор. 94 рис. 2.6  графік КВП, однак з 

тексту не зрозуміло які будуть оптимальні значення КВП-коефіцієнта 
важливості параметру (інформації), крім цього в позначеннях використано 
українські символи «ВП», хоча в подальшому використовуються латинські 
символи – бажано було прийняти всюди латинські.  
У третьому розділі дисертації подано рекомендації щодо використання 

моделей ґрунту при моделюванні розрахункових схем споруд методом скінченних 
елементів. Для виконання поставленого завдання проаналізовано використання 
методу скінченних елементів при визначенні міцності та стійкості ґрунтових основ 
гідротехнічних споруд та відповідних моделей ґрунту. 

Зауваження до розділу 3: 
- п. 3.1.3 присвячений методу суперпозицій, однак цей метод рекомендується 

використовувати при наявності нелінійних процесів, які описані в п. 3.2 та  
п. 3.3; 

- в цілому розділ 3 присвячено методам розрахунку, що реалізовані у 
програмному комплексі GTS NX та огляду моделей ґрунту, наведено значну 
кількість формул, однак з тексту не ясно, що саме і які формули належать 
автору.  
Четвертий розділ присвячено правилам та методам побудови розрахункових 

схем причалів типу тонкої стінки методом скінченних елементів. Сформульовано 
верифікаційні вимоги до розрахункових схем причалів, що допомагають 
мінімізувати помилки при розрахунках та підібрати відповідний програмний 



комплекс. Для розрахунків було використано програмні комплекси «Lira», «Plaxis», 
«Midas GTS NX» з академічними ліцензіями. Також наведено валідацію методу 
розрахунку, порівняння отриманих розрахункових даних з результатами натурних 
досліджень інших авторів.  

Зауваження до розділу 4: 
- на рис. 4.3 показано шпунтова стінка, яка виконується з металевих елементів, 

далі по тексту розділу згадується балка-стінка, очевидно із залізобетону, в 
кінці розділу розглядаються дані експериментальних досліджень портових 
конструкцій іншого автора, виконаних із залізобетону – доцільно було б 
розглянути одного типу конструктивне рішення,  яке б дозволило виконати 
порівняльний аналіз і обґрунтувати використання металевих елементів, які  в 
агресивній морській воді будуть корозувати; 

- в п. 4.3 розглядається розрахунок портових споруд за допомогою програмного 
комплексу Ліра-САПР і визначено згинальні моменти Mmax=262kH та 
Mmax=94kH, в п. 4.4 самі портові споруди розраховуються за програмним 
комплексом Plaxis і визначено згинальні моменти Mmax=823kH та  
Mmax=146,13kH, які значно відрізняються від розрахованих в Ліра-САПР, 
однак аналіз такої значної різниці відсутні, а в п. 4.5 розглядається модель з 
використанням програмного комплексу GTS NX без обґрунтування чим не 
задовольняють Ліра-САПР та Plaxis. Слід наводити розміри та розрахункові 
навантаження до кожної схеми, якщо вони відрізняються; 

- на стор. 220 в табл. 4.6 та на рис. 4.84 подано розрахункові параметри, 
отримані автором, та експериментальні дані, отримані Ренгачом В.М., з яких 
видно, що тільки для переміщень розрахункові величини  перевищують 
експериментальні в 1.5-2.9 разів, однак відсутній аналіз причин такої різниці, 
тим більше, що перевищення експериментальних даних над розрахунковими 
не забезпечує надійності розрахунку; 

- в цілому розділ присвячений опису програмних комплексів та виконанню 
інженерних розрахунків без глибокого наукового аналізу отриманих 
результатів і не до кінця зрозуміло, який науковий внесок автора. 

 
У п’ятому розділі розглянуто одразу декілька напрямів дослідження, а саме: 

метод розрахунку ймовірності аварії причалу при вертикальному стохастичному 
навантаженні; методи визначення ризиків від сейсмічних дій на споруди в портах; 
побудова бази даних результатів мікросейсморайонування; вплив різних факторів 
на напружено-деформований стан причалу; аналіз різних видів навантажень 
(вітрових, експлуатаційних, від хвиль цунамі).  

Зауваження до розділу 5: 
- в табл. 5.6, 5.7 враховується 7 факторів по вертикалі і 20 по горизонталі, однак 

не зрозуміло чому автор не використав коефіцієнт важливості показників 
(інформації) КВП, описаний в розділі 2; 

- в цьому розділі розглядаються сейсмічні навантаження, однак не зрозуміло 
чому сейсміка розглядається без поєднання з основними навантаженнями, які 
діють на портові споруди, крім цього так само окремо розглядається вітрове 
навантаження на портальний кран; 



- у п. 5.1 автор оперує поняттям мала ймовірність аварії (с. 239). Доцільно 
уникати таких суб’єктивних «термінів», а краще оперувати числовими 
значеннями, які наведені у ДБН В.1.2-14 або іншому НД.  
У шостому розділі зібрано рекомендації з модернізації системи моніторингу 

технічного стану причалу з використанням технології інформаційного 
моделювання. Основою запропонованої системи є інформаційна модель споруди з 
прив’язкою до просторових координат, що дає змогу під час лазерного сканування 
або аерофотометрії виконувати аналіз геометричних розмірів автоматично, 
мінімізуючи людський фактор. Аналіз отриманих даних відбувається за допомогою 
платформи візуального програмування «Dynamo», що встановлюється разом із 
програмою «Revit». Таким чином запропоновані рекомендації дають змогу 
підвищити ефективність моніторингу технічного стану.  

Зауваження до розділу 6: 
- в розділі появляється використання ВІМ-технологій, які детально 

розглядаються в розділі 1, 2 однак не зрозуміло чому ВІМ-технології відсутні 
в інших розділах, принаймі які стосуються інженерних розрахунків і 
стосуються проектних рішень, які повинні бути в ВІМ-моделі; 

- автор пропонує в ВІМ-моделі подати інформацію про деформації і 
переміщення та моніторинг за ними, а як бути з іншими параметрами 
напружено-деформативного стану, дефектами, пошкодженнями, які є 
важливими параметрами технічного стану портових споруд і можуть бути 
підставою для проведення поточних чи капітальних ремонтів, які підвищують 
їх термін експлуатації.   

  Загальні висновки подано дещо узагальнено, бажано було б конкретніше 
подати отримані результати та їх використання в науці та практиці. 

 
6. Публікації за темою дисертації 

 
Основні наукові результати за темою дисертаційної роботи опубліковані у 23 

наукових працях, в тому числі у 2 монографіях, 11 наукових публікаціях у 
спеціалізованих фахових виданнях України, 9 статтях у періодичних закордонних 
наукових виданнях, 1 статті у виданні, що належить до міжнародної 
наукометричної бази «Scopus» (Q2). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію та додатково відображають наукові 
результати дисертації: 1 стаття в науковому періодичному виданні, що 
індексується в закордонних базах цитувань; 5 тез доповідей; 3 звіти про науково-
дослідну роботу, що пройшли рецензування та депоновані в державній системі НТІ. 

Результати досліджень апробовано на міжнародних науково-практичних 
конференціях, симпозіумах та семінарах.   

 
Загальна оцінка дисертаційної роботи 

 
Вказані недоліки не зменшують значущості дисертаційної роботи, а 

визначені загальні принципи аналітико-інформаційного моделювання 
гідротехнічних споруд рекомендуються до використання при проєктуванні, 



будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд у сейсмічно небезпечних 
районах України. 


