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первинною для пiдземного булiвництва, зокрема, спорудження метрополiтенiв,

оскiльки саме завдяки нiй розпочинаються булiвельнi роботи i вiдкриваеться Тх

широкий фронт. Складнiсть взасмодiТ такоТ виробки iз оточуючим ii масивом
поJuIгас у тому, що частiш усього грунти i гiрськi породи е слабкими, а

гiдрогеологiчна ситуацiя характеризу€ться значними водопроявами.

Булiвничтво шахтних стволiв також ускладнюетъся з причини застосування

рiзноманiтних спецiальних методiв булiвельних робiт.
На сьогоднiшнiй день активiзацiя будiвництва метрополiтенiв в м. ,Щнiпро

та м. Киiв потребуе вирiшення низки задач пiд час застосування спецiальних
методiв, тобто наукового обqрунтування ik використання в конкретних умовах.
Щисертацiйна робота присвячена вирiшенню деяких з них, що, без cyMHiBiB,

характеризуе ii як актуаJIьну наукову роботу.
Для вирiшення поставлених завданъ та досягнення мети дисертацiйноi

роботи автором застосован0 чисельний аналiз. Щей концептуальний прийом с

адекватним для вирiшення задачi пошуку напружено-деформованого стану
(НДС) багатошаровоi системи (тимчасове крiплеЕня - оправа - оточуючий
масив)). BiH докЕ}з€Iв свою ефективнiсть, дозволивши автору отримати
закономiрностi кардинально рiзних геомеханiчних систем, що позначенi
багатошаровiстю - шахтного ствола iз крiгrленням з буросiчних паль (умови

Щнiпровського метрополiтену) й шахтного ствола iз льодофунтовим
огородженням (умови КиiЪського метрополiтену).

Важливою iдеею, розвинутою в роботi, е керування Н,ЩС, тобто його змiна
в залежностi вiд спектру рiзних чинникiв, реаrriзацiя якоi можлива iз
застосуванням отриманих автором нових закономiрностей.

Ступiнь обГруптованостi основних наукових положень i висновкiв,
сформульованих у дисертацiТ забезпечуеться коректним застосуванням
математичного аrrарату, високим piBHeM володiння розрахунковим комплексом
та порiвнянням результатiв чисельного аналiзу скiнченно-елементноI моделi
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ствола J\b 16-бiс iз резулътатами геодезичного монiторингу пiд час булiвництва

вертик€Lлъних виробок Щнiпровсъкого метрополiтену.

Yci роздiли дисертацiйноТ роботи мають обГрунтованi висновки. Зага-гrьнi

висновки дисертацii в повнiй Mipi вiдповiдають шоставленим задачам та
вiдображаютъ отриманi в ходi роботи результати, що е пiдтвердженням Ti

завершеностi та rrовноти дослiдження.

Наукова новизна отриманих результатiв полягае в отриманнi iз високим
piBHeM апроксимацii нових закономiрностей гrеремiщень та силових факторiв
шахтного стволу, закрiпленого буросiчними п€tлями iз варiачiею iх дiаметру, а

також закономiрностей компOнент напруженого стану багатошаровоi системи
(тимчасове крiплення - оправа - оточуючий масив> вiд модуля пружностi
замороженого фунту, що вiдповiдае певнiй його температурi, та модуля
шружностi оправи шахтного стволу.

Практичне значення отриманих результатiв полягае в розробui
розрахункових алгоритмiв, що базуються на отриманих автором

закономiрностях i дозволяють керувати НДС оправи вертик€Lльноi виробки
шляхом пiдбору дiаметру буросiчних палъ або попереднiм завданням

граничного рiвня компонент НЩС в них та в обв'язувальнiй баrrцi (огородження

з буросiчних lrzlirb) чи шляхом пiдбору рацiонаJIьних геометричних параметрiв
та матерiалу оlrрави або температури циклу заморожування фунтiв при
застосуваннi цъого спецiа-тtьного методу.

OcHoBHi положення дисертацii опублiкованi у виглядi статей в фаховому
збiрнику наукових працъ <<Мости та тунелi: теорiя, дослiдження, rrрактикa>)

(Щнiпро, категорiя (Б)) та науковому журналi Мiпiпg of Мiпеrаl Deposits
(Щнiпро, категорiя (А)), у доповiдях на 78 | 79 Мiжнароднiй науково-
практичнiй конференцii <<Проблеми i перспективи розвитку залiзничного
транспортр (Щнiпро, 2018-2019) та MaTepiaJlax МiжнародноТ науково-технiчноi
конференцiТ Дssays of miпiпg sсiепсе апd practice (Щнiпро, 2019), u також у
пiдроздiлi 5.4. в монографii Тютъкiна О.Л. кТеоретичнi основи комплексного
аналiзу тунельних конструкцiй> (Щнiпро, 2020).

Автор бу" виконавцем держбюджетних науково-дослiдних робiт
кАналiтичнi закономiрностi напружено-деформованого ст€tну оrrрави шахтних
стволiв при проведеннi спецiальних робiт> (номер державноТ реестрацiТ
0117U006810) та кНаукове обrрунтування iнновацiйних технологiй вiдновлення
об'ектiв транспортноТ iнфраструктури Украiни> (номер державноТ реестрацii
0119U001139).
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Аналiз основного змiсту квалiфiкацiйноi науковоТ роботи
,.Щисертацiйна робота викJIадена на 127 cTopiHKax. Вона скJIадаеться iз

титульноi сторiнки, анотацiТ (лвома мовами, б cTopiHoK), змiсry (1 cTopiHKa),

встуtIу (6 cTopiHoK), чотирьох роздiлiв, в яких представленi ocHoBHi HayKoBi

здобутки дисертанта (102 сторiнки), висновкiв (2 сторiнки) ,а списку

використаних джерел (9 cTopiHoK). В роботi наявнi 7 висновкiв, 58 рисункiв, 7

таблиць. Список використаних джерел налiчуе б1 лiтераryрне джерело

кирилицею i 36 - латиницею.

У встугri обцрунтовано акту€Lльнiсть теми квалiфiкацiйноi науковоi роботи,
Ti важливiсть для булiвництва першоТ черги метроlrолiтену в м. Щнiпрi у
другому пусковому компJIексi та вертик€tлъних виробок КиiЪсъкого

метрополiтену, наданi формальнi ознаки роботи та поставленi iT ocHoBHi задачi.

В першому роздiлi (З2 сторiнки) автором виконано аналiз методiв

крiплення вертик€tJIьних виробок пiд час булiвничтва метрополiтену. ,Щетальний

аналiз украiнського та закордонного досвiду свiдчитъ про те, що обрати единий

метод для рiзноманiтних iнженерно-геологiчних та гiдрогеологiчних умов, що
буд. унiверсальним, неможливо. Тому в якостi об'екry дослiдження прийнято

огородження з буросiчних паль та штrIне заморожування Грунтiв, тобто

методи, що вiдповiдаrоть задачам булiвничтва метрополiтенiв Украiни.
Також в роздiлi проаналiзовано анатliтичний, експериментальний та

чисеJIьний пiдходи до пошуку закономiрностей НДС вертик€tльних виробок та
зроблено висновок про лочiльнiсть застосування саме чисельного як такого, що
найбiльш адекватний для пошуку закономiрностей багатошаровоi системи
(тимчасове крiплеЕня - оправа - оточуючий масив) гIри варiацiI видiв оправи,

параметрiв тимчасового крiплення, фунту оточуючого масиву та

льодофунтового огородження.
У роздiлi 2 (2I cTopiHKa) автором наведенi ocHoBHi результати

комплексного аналiзу шахтного стволу, закрiшленого буросiчними п€uIями, який

складаеться iз прогностичного розрахунку (чисельний аналiз методом
скiнченних елементiв) та технiчного (геодезичного) монiторингу.

В цьому i наступному роздiлах виконана побулова скiнченно-елементних
моделей шахтних стволiв, що споруджуються пiд час будiвництва

Щнiпровського та КиТвського метрополiтенiв, в яких враховано варiацiю видiв
оправи, дiаметру буросiчних пЕtль та властивостей фунту при рiзних
температурах заморожування.

Автором опрацьовано данi геодезичного монiторингу (горизонтаJIьнi та
вертикальнi деформацii оправи ствола ЛГs 16-бiс), отриманi пiд час булiвЕицтва
вертик€Lльних виробок ,,Щнiпровського метрополiтену, якi надали можливостi
свiдчити про адекватнiсть авторських скiнченно-елементних моделей шахтних
стволiв.
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Результатом роздirry 2 е отримання закономiрностей НДС шахтного
cTBoJty, закрiпленого буросiчними пЕIIIями.

У роздiлi З (37 cTopiHoK) автором викладено основи керуваIIня напружено-

деформованим станом шахтного стволу пiд час проведення спецiального

способу заморожування. Пiсля визначення параметрiв льодофунтового
огородження для шахтного стволу виконане скiнченно-елементне
моделюв€шня шахтного стволу iз вiдображенням проведення спецiалъного
способу заморожування i отримано закономiрностi керрання Н.ЩС пiд час його

застосування.
У розлiл| 4 (|2 cTopiHoK) автором отримано закономiрностi напруженого

стану вертикаIIьноi виробки при порушеннi технологii заморожування Грунту,

якi свiдчать, що lтроцеси нерiвномiрного заморожування/розморожування
збiльшують значення наI]ружень в оправi шахтного стволу.

Ква-тliфiкацiйна робота Вiтшriя Анатолiйовича Мiрошника пiдсумовуеться
загЕuIъними висновками (2 сторiнки), що послiдовно та логiчно витiкають зi
змiсту роботи та вiдповiдають поставленим цiлям.

Зауваження по квалiфiкацiйнiй роботi
1. У пiдроздiлi 1.2 наведено результати критичного аналiзу аналiтичного,

експериментzulьного та чисельного пiдходiв до пошуку закономiрностей НДС
вертик€Lльних виробок, €tле не згадано про гiбридний анапiтико-чисельний
пiдхiд.

2. В роздiлi 2 автором отримано закономiрностi напружено-леформов€Iного
стану шахтного cTBoJty, закрiпленого буросiчними паIUIми, причому оточуючий
масив характеризусться слабкими фунтами. Незрозумiло, чи булуть адекватнi
aBTopcbкi закономiрностi для випадку скельного масиву, який також наявний
гriд час будiвництва Щнiпровського метрополiтену.

3. Рисунок 3.2 вiрогiдно не зовсiм коректно iмпортовано iз комплексу
AutoCAD, оскiльки кут В вiдображено як ?.

4. Сулячи iз тексту дисертацiйноi роботи, в роздiлi 4 розглянуто бiльше
BapiaHTiB iнженерно-геологiчних умов, нiж в роздiлi 3, але недостатньо
обЦрунтовано такий вибiр викладення результатiв.

5. У роздiлi 4 розгJuIнуто лише один сценарiй нерiвномiрного
ЗаМОроЖУвання/розморожування, при цьому не обцрунтовано, чому обрано саме
його.

6. Як рекоМендацiю хотiлося б зауважити aBTopoBi, що, на думку опонента,
вертик€tльну виробку, яка забезпечуе доступ до пiдземних виробок с поверхнi,
все ж бiльш коректно н€tзивати <<шахтний ствол)), а не (шахтний стовбур>.
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загальний висновок
,Щисертацiйна робота Мiрошника Вiталiя Анатолiйовича <<Керування

напружено-деформованим станом вертикаlrьних виробок при застосуваннi

рiзних видiв крiгlлення> с закiнченим самостiйним науковим дослiдженням, в

якому отриманi HoBi резулътати, що в сукупностi вирiшують поставленi HayKoBi

завдання. ,Щисертацiя за актуальнiстю, об'емом i piBHeM проведених дослiдженъ,

науковою новизною i практичною значимiстю вiдповiдае вимогам пп.9, 10, 11

Порядку проведення експерименту з присудження стуIIеня доктора фiлософii,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд б березня 2019 р.
j\Ъ 167 <<Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора фiлософii>, що
шред'являються до дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiI
за спецiа.шьнiстю |92 Будiвничтво та цивiльна iнженерiя, а дисертант
заслуговуе присудження наукового ступеня доктора фiлософii за сцецiальнiстю

1,92 - Будiвничтво та цивiльна iнженерiя.

Завiдувач кафедри

булiвничтва, геотехнiки i геомеханiки

Нацiонального технiчного

унiверситету <Щнiшровська полiтехнiка>

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни,

доктор технiчних Еаук, доцент Сергiй ГАПееВ
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кандидата TexHi.*rиx наук Крисшrа Вiталiя Володимировича

на дисертацiйну робоry Мiрошник Вiталiя Анатолйовича

шодану на здобуття ступеня (доктор фiлософiТ>
за спецiальнiстю |92 - Булiвничтво та цивi.шьна iнженерiя
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.1ь, \ Акгуальнiсть теми дисертацii'. Вертика-lьнi виробки зустрiчаються доволi часто, це i

1. булiвничтво "цiнiй метрополiтенiв та шахт. IJe iнженернi спорули, будiвництво яких потребуе

складних iнженерно-технiчних рiшень. При бl,лiвництвi таких споруд застосовусться тимчасове

закрiплення rpyHTiB. якi перетинаються такими виробками. В рiзних iнrкенерно-геологiчних

умовах застосовуються рiзнi способи закрiплення. tде i заморожування. огороджування рiзного
виду паlями, опускними конструкцiями. Та при виконаннi Bcix видiв таких робiт с одна дета,,,Iь,

rцо iх об'еднуе, - змiна напрух(ено-лефорлrованого стану масиву Грунтiв, що контактують з

цими конструкцiями. AKTya.IbHicTb дос.цiджень обумовлена потребою наукового обГрунтування

параметрiв вертикацьних виробок. Щисертацiйна робота виконана вiдповiдно до тематики

науково-дослiдних робiт ffнiпровського нацiона-тьного 1тriверситету залiзничного траЕспорту

iMeHi академiка В. Лазаряна: а са},{е держбюдяtетних науково-дослiдних робiт кАналiтичнi

закономiрностi напружено-леформованого стану, оправLI шахтних стовбурiв при проведеннi

спецiа,тьних робiт>. NЪ 0l17U006810 ;rержресстрачiТ та <Наукове обгрунтування iнновацiйних

технологiй вiднов:lення об'ектiв iнфраструктури Украiни> (номер держреестрацiТ

0117UOOi l39).
Сryпiнь обгрунтованостi i достовiрностi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй. HayKoBi положення та висновки, шо сформirльованi в дисертацiйнiй роботi В. А.
Мiрошника. випливають з iT змiсту та вiдобрах(ають HoBi результати, Щля цього проведено

анацiз стану дослiджень, розглrIнуто спешифiк,ч булiвничтва метрополiтенiв в УкраIнi та

особливостi анаIiтичного, експеримента,rьного та чисельного пiдходiв до пошуку

закономiрностей напружень та деформацiй вертикальних виробок. ОбГрунтованiсть висновкiв

та практичних рекомендацiй, шо запропонованi в дисертацiйнiй роботi, пiдтверджуеться

практичними та теоретичними дослiдженнями. Одержанi результати узгоджуються з даними

ранiше проведених дослiджень, виконаних як вiтчизняними, так i зарубiжними авторами, аналiз

яких виконано по публiкацiях, Iдо використанi при написаннi лисертацiТ. ffocToBipHicTb

результатiв" отриманих в ходi чисеJIьного ана,riзу, пiдтвердхсуються застосуванням "цiцензiйного
комплексу SCAD Iа натурними дослiдженнями. а саме результатами геодезрIчного пrонiторингу

пiд час будiвництва вертика,тьних виробок ffнiпровського метрополiтену.

Наукова новизна отриманих результатiв поляга€ в тому, tцо за допомогою створених

скiнчено-елементних моделей вперше отримано закономiрностi компонент напр,чженого стану

вiд мод,чля пружностi замороженого rрунту та модуля гrружностi оправи шахтного стовбyра, що

с полiноп,rаN{и другого ступеня з високим piBHeM апроксимашiI. Отриманi закономiрностi

складають наукову новизну дисертаrtiйноi роботи. Вперше отримаЕо iз високим piBHeM

апроксимацii (R2:0.992,..a.999) закономiрностi перемiщень та силовшх факторiв шахтного

стовбуру. закрiпленого буросi.lними паlями. та вiдшукано закономiрностi компонент
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напруженого стану вiд моду.lш пружностi ошрави шахтного стовбуру i замороженого Гр}тIту, tЦо

вiдповiдае певнiй його температурi.

Повнота вiдображень основних положень дисертацiТ в опублiкованих працях.

HayKoBi результати дисертачiйноТ роботи опу,блiкованi в статтях в науковому журна-пi

Mining of MineTal Deposits (м, !нiпро. категорiя <А>) та фаховошrу збiрнику наукових пращь

<Мости та тунелi: тесlрiя, дослiдження, практика> (м. Щнiпро. категорiя кБ>), у тезах доповiдей
на 78 i 79 Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцii кПроблеми i перспективи розвитку
за.,Iiзничного трансrrорту) (м. ,Щнiпро. 2018-2019) та матерiа.пах МiжнародноТ науково-технiчноi

конференuiТ Essays of mining science and practice (м. !нiпро,2019), а також _у пiдроздiri 5.4. в

монографii <Теоретичнi основи комплексного анатiзу тунельних конструкцiй> (автор - Тютькiн

О. Л., м..Щнiпро, 2020).

В. Д. Мiрошник був влtконавцем лержбюлжетних науково-дослiдних робiт кАнtt-.liтичнi

закономiрностi напруя(ено-деформованого стану оправи шахтних стовбурiв при проведеннi

спецiальних робiт> (NЪ держресстрацii 0117U006810) та кНаукове обтрунтування iнновацiйних

технологiй вiдновлення об'ектiв транспортноi iнфраструктури Украiни> (Nч держреестраuii

0119U001 1з9).

Практичне зЕачення отрIIil{аних результатiв поляга€ в розробцi на ocHoBi отриманих

дисертантом закономiрностей розрахунковоi стратегiТ керування Н[С. що реа"тiзусться шляхом

пiдбору дiаметру буросiчних патъ (спецiа,тьний п.tетод закрiплення буросiчними пfu,Iями) або

рацiонашьних геометричних параметрiв та MaTepia,Ty оправи або теNlператури циклу

заморох(ування IpyHTiB (спецiапьний метод спорудження). Розроблена в роботi методика та

скiнчено-елементнi моде_цi шахтних стовбурiв можуть бути застосованi пiд час передпро€ктних

та проектIlих робiт Киiвського та ffнiпровського метропо-lriтену, а також д.ця керування НЩС

вертикаirьних виробок. пiд час бу:iвництва яких використов)тоться спецiа-qьнi способи (штучне

замOро}куваIlня Ip}TrTiB аб о закр iплення буросiчними палями).

Редакцiйний ана"qiз. fiисертацiя написана чiткою та зрозумiлою технiчною мовою,

викладення tuатерiалу послiдовне та логiчне. Оформлення дисертацii виконано у вiдповiдностi з

дiючими вимогами. Та все ж не обiйшлось без деяких орфографiчних та стилiстичних помилок,

як в 4 абзацi сторiнки 19, 2 абзацi сторiнки З8 та деяких iнших, та це не псу€ загацьне враження

вiд роботи.
Оцiнка основного змiсry дисертаuiТ
Назва дисертаrriТ адекватно вiдображас fi змiст та поставленi цiлi. У вступi обГрунтовано

актуачьнiсть теми дисертацii, сформульовано N{eTy та ocHoBHi задачi. якi необхiдно вирiшити

для iT досягнення. ffисертацiйна робота складаеться iз вступу: чотирьох роздiлiв основноТ

частини, висновкiв та сциску використаних джерел. Загашьний обсяг - |27 cTopiHoK, з них 92

сторiнки основного тексту, 58 рисункiв на 50 cTopiHKax, 7 таблиць на б cTopiHKax, список

використаних джере л э 97 назв на 9 cTopiHKax. Назва дисертацiТ адекватно вiдображас Ti змiст та

поставлену мету роботи. Лiтературнi джерела вiдображають сучасний стан 1краТнського та

закордонного застосування спецiацьних способiв спорудження.

У вступi обгрунтовано aкTya-rlbHicTb теN{и дисертаrriТ" сформульовано мету та ocHoBHi

задачi. якi необхiдно вирiшити для if досягнення, визначено об'€кт, предмет та методи

дослiдження.
В роздiлi 1 викладено результати детатъного ана-;iiзу застосування широкого спектру

спецiальних способiв. u{о використовуються пiд час булiвництва метрополiтенiв cBiTy. Поточна
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ситуацiя булiвничтва метрополiтенiв УкраiЪи, зокрема КиТвсъкого та.Щнiпровського, прийнятих

до розгjlяду в дисертацiйнiй роботi. свiдчить про те, що не Bci спецiальнi способи с доцiльними
та ефективними. Доведено також, шо найбiльш адекватними реальним умовам будiвничтва е

тимчасове крiплення стовбурiв буросiчними пfu,Iями (fiнiпровський метрополiтен) та: з огляду

на значнi водопритоки, штг{не заморожування Iрунтiв (Киiвський метрополiтен).

Порiвняльний ана-шiз аначiтичного, експериментального та чисельного пiдходiв до

пошуку НflС вертикалъних виробок довiв. rцо найбiльш ефективним та плiдним для пош}ку

закономiрностей багатошаровоI системи (тимчасове крiплення * оправа - оточ}точий масив> е

саме чисельний на базi розрахункового комплексу SCAD.
В роздiлi 2 автором побулованi скiнчено-елементнi моделi шахтних стовбурiв. якi

лозволяють проводити змiну дефоршrачiйних параметрiв ycix частин багатошаровоi системи
(тимчасове крiплення оправа оточуючий масив), варiацiю видiв оправи, дiаметру
буросiчних пать та властивостей Tp)TiTy при рiзних темпераry-рах заморожування.

В ходi чисельного анатiзу отрилtанi результати Н,ЩС шахтного стовбуру, закрiпленого

буросiчними пzl,тями, що дозволили визначити закономiрностi керування геометричними

параметрами системи, а данi геодезичного цrонiторингу оправи стовбура No lб-бiс надаJIи

мож.цивостi свiдчити про адекватнiсть авторських теоретичних побулов. Отриманi

закономiрностi складають науков,y новизнч :rис ертацiйноТ роботи.
В розлiлi 3 наведено основи кер\,вання ШС ша,хтного стовбуру пiд час проведення

спецiального способу заморож,чвання, Виконане скiнчено-елементне моделювання шахтного

стовбуру, в якому шляхом злtiни характеристик за]ч{ороженого Iрунту змодельована технологiя

штучного заморожування i отриманi просторовi :iаграми змiни напружень вiд деформацiйних
властивостей rрунтiв та теNIперат,yрного режи\{у. що скjIада€ практичне значення дисертаltiйноТ

роботи.
В розлiлi 4 отримано закономiрностi напруженого стану вертика-цьноi виробки у

випадку недотрIrмання технологiТ спецiального способi, (HepiBHoMipHe

заморожування/розморожуванrrя), якi доводять. tцо TaKi процеси збiльш_чютъ значення

напружень в оправi шахтного стовбуру,

Отриманi результати € повними й завершени\tи i свiдчать про досягнення автором мети

дисертачiйноi роботи.
Зауваження по квалiфiкацiйнiй роботi.
1. Крiпленш{ вертикальних виробок ведеться пiс.пя влаштування захисноi конструкцiТ.

Iлеально гладкою поверхня ii не може бути, топлу мiж оправою та захисною конструкцiсю

ма€ться промiжок, А як це врахову€ться в побудовi моделi?

2. Як" на вашу думку. змiнюсться НДС Iрунтового масиву при завершеннi робiт при

крiпленнi способом заморожування i при використаннi буросiчних паль?

3. В роздiлi 1 дета-цъно розглядаються шереваги та недолiки струминноТ цементацii (еЬ
groutingD, а бурозмiшувальна технологiя не проанацiзована,

4. В дисертацiйнiй роботi, зокрема в роздiлi 2, майже не придiлено уваги особливостям

та вiдмiнностям нових конструктtiй tпахтних стовбурiв ffнiпровського метрополiтену,

наприк_цад. стовбура ЛЬ 16-бiс, який мас некласичну форму i розIчriри.

5. На стор. 79 автор пише. що кПершим етапом створення об'сплноi моделi с розробка
плоского прототипу)), €Lпе не наволить йог,о характерист}lки та алгоритм процесу перетворення.

6. В розлiлi 4 не пOяснено факт особливоi форми льодоIр,унтового огородження. що
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утворилася в процесi нерiвномiрного заморожування або вiдтаювання, а також пiд час якого

етапу замороя(ування вона утворилася (активний чи пасивний).

7. А чому для моделювання вибрано комплекс SCAD а не iнший, наприклад PLAXIS?
Загальний висновок На пiдставi анаliзу дисертачii Мiрошника Вiталiя Анатолiйовича

<Керування напружено-деформованим стано\,{ вертикацьних виробок при застосуваннi рiзних
видiв крiплення>>, поданоi на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю

|92 * Булiвничтво та цивiлъна iнженерiя можна стверджувати. що робота с закiнченим

самостiйним науковим дослiдженняп,{, в якому отриманi HoBi результати, rцо в сукупностi

вирiшlтоть поставленi HayKoBi завданнlI.

Розв'язання чiтко поставленоi задачi та логiчне вирiшення ii вказlтоть на достатньо

високий piBeHb теоретичних знань та практичних навичок дисертанта, а сама дисертацiя за

актуа"чьнiстю, об'емом i piBHeM проведених дослiджень. на}ковою новизною i практичною

значимiстю вiдповiдас вимогам пп. 9, 10. 11 Порядку проведент]я ексrrерименту з присудження

ступеня доктора фiлософiТ, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 6

березня 2019 р. N9 167 <<Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора фiлософiT>, шlо

пред'являються до дисертацiй на здобl,ття на,чкового ступеня доктора фiлософii за

спецiацьнiстiо 192 - Булiвництво та цивiльна iнженерiя, а Вiтацiй МРОШНИК заслуговуе

присудження наукового ступеня доктора фiлософii за спецiапьнiстю 192 * Б_члiвничтво та

цивiльна iнженерiя,

,Щиректсlр ТОВ кГеобул>,

к.т.н.. член Украiнського товариства

механiки грунтiв, геотехнiки та

фундаментобудування
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