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 Актуальність теми дисертації. Дисертаційна робота Шейченко Р.І. 

присвячена розробці підходу до обґрунтування  раціональних параметрів при 

створенні нових тонкостінних машинобудівних конструкцій, що забезпечують 

їх міцність та підвищені технічні характеристики. 

На теперішній час існує велика кількість методів для розв’язання задач 

оптимізації конструкцій. Багато з них реалізовані у спеціальному програмному 

забезпеченні, що нині стало головним інструментом проектування. 

Особливістю цих програмних комплексів є те, що вони відокремлюють задачі 

структурного та параметричного синтезу. Натомість у реальній виробничій 

практиці вони повинні бути розв’язані сумісно. Більше того, самі умови 

реального виробництва вимагають урахування додаткових критеріїв, які 

пов’язані, наприклад, з поставленими строками, поставками сировини, 

економічною вигідністю, технологією виготовлення. Тільки так може бути 

забезпечений успіх кінцевого проекту. 

У своїй роботі здобувач поставив не задачу оптимізації, а саме задачу 

раціонального проектування, що базується на зазначених вище принципах, та 

запропонував підхід до розв’язання поставленої задачі із використанням 

можливостей сучасних програмних комплексів, доповнивши їх створеними 

алгоритмами.  

 Загалом тема дисертації відповідає науковому напрямку кафедри теорії і 

систем автоматизованого проектування механізмів і машин Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» і виконувалась у 

рамках фундаментальних і прикладних держбюджетних науково-дослідних робіт 
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МОН України. Цей факт, а також впровадження результатів дисертаційної роботи у 

виробничу практику, додатково підтверджують актуальність обраної теми. 

 Висновки про обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Усі висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

обґрунтовані, базуються на аналізі одержаних чисельних результатів та їх 

підтвердженні експериментальними дослідженнями. 

Достовірність одержаних результатів аналізу напружено-деформованого 

стану (НДС) забезпечується застосуванням здобувачем чисельного методу 

скінченних елементів, що зарекомендував себе як найбільш ефективний для 

розв’язання задач теорії пружності. Тривимірні геометричні та скінченно-

елементні моделі створені у широко відомих програмних комплексах SolidWorks 

та ANSYS, які успішно використовуються у багатьох компаніях світу напротязі 

багатьох років. Адекватність побудованих математичних моделей та 

достовірність отриманих результатів підтверджується проведеними 

розрахунково-експериментальними дослідженнями. Щодо експериментальних 

досліджень, то вони здійснювалися із застосуванням повіреного вимірювального 

тензометричного і акселерометричного устаткування на базі центру 

сертифікованих випробувань.  

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

1) уперше поставлена і отримала завершене формулювання  на основі 

параметричного підходу проблема обґрунтування проектно-технологічних рішень 

інноваційних тонкостінних машинобудівних конструкцій як задача двостадійного 

пошуку: на першій стадії на основі евристичних підходів  визначаються основні 

структурні та загальнокомпонувальні рішення інноваційних виробів, а на другій 

стадії обґрунтовуються окремі параметри  за критеріями забезпечення  міцності та 

підвищення техніко-економічних  характеристик. Це дає змогу, на відміну від 

традиційних підходів, здійснювати синтез нових, більш досконалих конструктивних 

рішень для тонкостінних машинобудівних конструкцій із підвищеними технічними 

характеристиками; 

2) удосконалена множина проектних критеріїв і обмежень тонкостінних 

машинобудівних конструкцій (на додаток до нормативно встановлених), яка 



 3 

поповнена ще й техніко-економічними вимогами, які продиктовані конкретними 

умовами ринку і потребами експлуатантів. Це створює додаткові конкурентні 

переваги створюваних тонкостінних машинобудівних конструкцій, причому як у 

виробника, так і у експлуатанта. На цій основі установлено залежності 

характеристик міцності окремих тонкостінних машинобудівних конструкцій від 

їхніх  проектно-технологічних параметрів; 

3) удосконалено метод розрахунково-експериментальної верифікації 

математичних моделей інноваційних тонкостінних машинобудівних конструкцій, 

який залучає, на відміну від традиційних, як джерела інформації етап обов’язкових 

сертифікаційних випробувань і додаткові дослідження з метою визначення діючих 

експлуатаційних навантажень.  Це дає можливість підвищити ступінь адекватності 

моделей, точності отримуваних результатів і достовірності рекомендацій, що 

розробляються.  

За критерієм наукової новизни, елементи якої перераховані вище, 

представлена робота задовольняє вимогам до кандидатських дисертацій.  

Практична цінність роботи.  Розроблений Шейченком Р.І. підхід і 

моделі надають можливості для оперативного обґрунтування раціональних 

конструктивних рішень для проектованих тонкостінних машинобудівних 

конструкцій.  

Розроблений підхід алгоритмізовано та впроваджено у практику 

проектних робіт у ТОВ «Науково-інженерний центр КК «РейлТрансХолдінг» 

(м. Маріуполь) та ДП «Завод ім. В.О. Малишева». Результати чисельних 

досліджень, отримані здобувачем, знайшли застосування також у проектно-

дослідницьких роботах науково-дослідної частини НТУ «ХПІ». Таке широке 

впровадження результатів роботи підтверджує практичну цінність 

дисертаційної роботи.  

Апробація роботи. Основні результати роботи здобувача представлені в 

опублікованих 26 наукових працях. З них 20 статей ‒ у виданнях, затверджених 

МОН України як  фахові, 2 – у закордонних періодичних фахових виданнях, 4 –

у матеріалах міжнародних конференцій, 5 патентів України (3 – на винахід, 2 – 

на корисну модель). 
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Таким чином, апробація результатів дисертації є достатньо повною. 

Також залишає приємне враження за географією, хронологією, авторитетом 

конференцій, на яких виступив із доповідями здобувач.  

Структурно робота складається з анотації двома мовами, вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний 

обсяг дисертації складає 268 сторінки та містить 188 сторінок основного тексту, 

85 рисунків в тексті та 87 рисунків на 27 окремих сторінках; 42 таблиці в тексті та 

21 таблиця на 15 окремих сторінках; список використаних джерел із 245 

найменувань на 29 сторінках, 6 додатків на 51 сторінці. 

Основний зміст роботи. У вступній частині здобувач обґрунтовує 

актуальність проблеми, зазначає зв'язок роботи з державними планами і 

темами, вказує мету і задачі досліджень, наукову новизну і практичну цінність 

дисертації. У цілому викладення кваліфікаційних ознак дисертації особливих 

зауважень не викликає. 

У першому розділі здобувач розглядає і аналізує ситуацію, що склалися в 

галузі машинобудування: тенденції подальшого розвитку, вимоги, які 

ставляться до тонкостінних конструкцій та реальні умови експлуатації. Ці 

відомості свідчать про невідповідність потребам практики можливостей 

існуючих методів розрахунку. Відповідно до цього сформульовані основні 

задачі та обрано методи досліджень. 

У другому розділі міститься опис теоретичних основ розв’язання задач 

аналізу напружено-деформованого стану тонкостінних конструкцій за 

допомогою методу скінченних елементів та застосованого здобувачем 

узагальненого параметричного моделювання. 

Для розв’язання поставлених задач здобувачем розроблено структуру 

досліджень для обґрунтування структури та параметрів тонкостінних 

конструкцій у напівавтоматизованому режимі.  

Таким чином, у цьому розділі роботи викладені основні теоретичні 

складові роботи, які є підґрунтям для подальших досліджень.  

У третьому розділі викладено розв’язки прикладних задач, які 

підтверджують точність застосованих методів та працездатність 

запропонованого підходу. Зокрема, здобувачем розв’язана задача 
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обґрунтування раціональних конструктивних параметрів рами вагону-

цистерни за характеристиками напружено-деформованого стану та маси 

конструкції. Стосовно іншого об’єкту досліджень – вагону-платформи, то крім 

великої кількості виконаних розрахунків, увагу привертає застосування 

авторського підходу до принципово нового типу задач – задач обґрунтування 

режимів навантаження для проведення натурних випробувань. Натомість третя 

розв’язана задача є достатньо ілюстративною з точки зору відтворення 

постадійного процесу пошуку проектних рішень та створення інноваційного 

крана-перевантажувача. 

У четвертому розділі з метою верифікації розроблених чисельних 

моделей здійснені розрахунково-експериментальні дослідження крану-

перевантажувача. Отримані експериментальні дані свідчать про якісну та 

кількісну відповідність одержаних у роботі результатів чисельних досліджень.  

Науково обґрунтовані рекомендації, розроблені на основі створеного 

підходу для вагону-цистерни та вагону-платформи, підтверджені натурними 

випробуваннями, здійсненими на базі центру сертифікованих випробувань, за 

результатами яких ці досліджувані вагони були визнані такими, що 

відповідають чинним нормам.  

Висновки, зроблені у дисертаційній роботі, відповідають сформульованим 

у роботі меті та завданням дослідження. 

У додатках наведені допоміжні ілюстративні матеріали за розділами дисертації, 

акти про впровадження результатів досліджень та список публікацій здобувача. 

У цілому дисертація Шейченка Романа Ігоровича є завершеною науково-

дослідною роботою, у якій розв’язана актуальна і важлива для науки та  

машинобудування України науково-практична задача.  

Основні зауваження за роботою:  

1. У роботі не міститься критичного аналізу недоліків запропонованого 

підходу до розв’язання задач обґрунтування проектних рішень. Чи має він 

перспективи подальшого розвитку? 

2. У роботі здається недостатньою кількість тестових задач для 

демонстрації роботи розробленого підходу, хоча вони дали б змогу об’єктивно 
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оцінити його ефективність. За описом складних розв’язаних прикладних задач 

це зробити дуже складно.  

3. У роботі заявлено, що крім конструктивних параметрів для прийняття 

проектних рішень із застосуванням розробленого підходу, можуть бути 

враховані також технологічний, економічний та інші чинники, але в ході 

розв’язання прикладних задач урахування цих чинників не продемонстровано. 

4. Здобувач декларує використання апроксимаційних моделей для 

визначення чутливості характеристик напружено-деформованого стану до зміни 

товщин елементів тонкостінних конструкцій, а також використання методів 

оптимізації, проте не наводить оцінок похибки, яка допускається при їх 

використанні. 

5. Текст дисертації та автореферат містять окремі орфографічні помилки.  

Загальний висновок. Результати розгляду та критичного аналізу 

дисертаційної роботи «Забезпечення міцності тонкостінних конструкцій із 

підвищеними технічними характеристиками» дають підстави для висновку, що її 

можна сприймати як завершене наукове дослідження, виконане на актуальну 

тему. Розв’язана вагома наукова задача, її наукова новизна, а також практична 

спрямованість одержаних результатів та їх широке промислове впровадження у 

сукупності мають суттєве значення для науки та машинобудування України. 

Вказані вище зауваження і недоліки можуть слугувати підґрунтям для 

дискусії під час захисту дисертаційної роботи, але не знижують загальної 

позитивної оцінки дисертації. 

Оформлення роботи досить якісне, вона містить велику кількість 

ілюстрацій та написана технічно грамотно. Незважаючи на деякі несуттєві 

недоліки в оформленні та викладенні, матеріал сприймається легко та 

однозначно. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації, містить основні 

результати проведених досліджень і дає змогу достатньо повно оцінити її 

наукову новизну і практичне значення. 

Робота відповідає паспорту спеціальності 05.02.09 – динаміка та міцність 

машин, зокрема за напрямками: 

– конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, 

циклічних, динамічних та термосилових навантаженнях; 
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