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на дисертацію Стукальця Ігора Геннадійовича 

«Сумісність ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ у єдиному ви-

робничому процесі», подану на здобуття наукового ступеня кандидата техні-

чних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільсько-

господарського виробництва 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи 

Актуальність даної дисертаційної роботи зумовлена декількома чинни-

ками. Перший пов’язаний з багатопредметністю ремонтно-обслуговчого ви-

робництва, яке є необхідним в умовах стрімкого зниження виробничих про-

грам. Однак, багатопредметність не завжди є ефективним шляхом до зни-

ження витрат, або підвищення якості виробництва. Тому важливою є суміс-

ність окремих технологічних процесів в єдиному потоці. Другий чинник 

пов’язаний з терміновістю виконання замовлень на ремонт. Необґрунтовані 

виробничі запаси, необхідність переналагодження устаткування, стохастич-

ний характер вхідних потоків замовлень зумовлюють понаднормову трива-

лість виробничих процесів. Третій чинник стосується об’єкта ремонту − го-

ловки блока циліндрів двигуна типу ЯМЗ, який є досить розповсюдженим 

силовим агрегатом не тільки сільськогосподарської, а й автотранспортної те-

хніки. Хоча головка блока не є базовим вузлом двигуна внутрішнього зго-

рання, однак вона впливає на ресурс усього агрегату. В дисертації наведено 

переконливі аргументи з практики сучасного ремонтного виробництва, які 

підтверджують актуальність даної роботи. 

 

Достовірність отриманих результатів 

Основні результати дисертаційних досліджень, виходячи з описаних 

методів й умов їх проведення, оцінок аналогічних досліджень, є достовірни-

ми і такими, що можна відтворити. В окремих випадках, однак, подані ре-
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зультати не мають оцінки ймовірної похибки. Це стосується, наприклад, три-

валості технологічних операцій, їх змісту і переліку відповідно до технічного 

стану об’єктів ремонту. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Відомі попередні дослідження багатопредметних сервісних підпри-

ємств стосувались організаційно-технологічної сумісності процесів без вра-

хування параметрів вхідних потоків і дотримання гарантійної тривалості ре-

монту. Тому досягнуті І. Г. Стукальцем результати можна вважати новими. 

Ним також застосовано систему нових показників, які є складнішими за спо-

собом визначення, а також дають змогу по-новому вирішити проблему об-

меженої сумісності об’єктів ремонту. Однак, сумнівним залишається твер-

дження про те, що така система показників є перспективною. Адже вона не 

налагоджена на розуміння сутності суміщення різних об’єктів в єдиний по-

тік. З іншого боку, цілком слушним вважаю те, що дисертаційна робота І. 

Г.Стукальця − це продовження теоретичних і прикладних положень, засно-

ваних в працях наукової школи академіка Семковича О. Д., та його учнів: Ку-

зьмінського Р. Д., Флиса І. М., Янківа В. В. та інших, хто працював в даному 

напрямку досліджень. Тому такими, що набули подальшого розвитку в даній 

дисертації можна вважати теоретичні положення синтезу та оптимізації па-

раметричних рядів ремонту за результатами оптимізації часткових техноло-

гічних процесів. Вперше у цій роботі використано результати оптимізації ро-

зкладів технологічних операцій для синтезу відповідної структури устатку-

вання, тобто реалізовано принцип "кожне обладнання призначено для відпо-

відного процесу", який раніше тільки декларувався попередниками. 

Вважаю, що елементи наукової новизни сформульовані, загалом, коре-

ктно, їх кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимо-

гам. 

Практичне значення 

Застосування запропонованих виробничих структур ремонту головок 

блоку в умовах чинних підприємств дає змогу ліквідувати проблему низької 
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ефективності при застосуванні багатопредметної спеціалізації, а також при 

коливанні вхідних потоків замовлень на ремонт.  

Методика конструювання технологічного устаткування, виходячи з оп-

тимального розкладу виконання операцій на ньому, може бути застосована 

при виробництві ремонтно-технологічного обладнання.  

Можливість прогнозування динаміки зміни річних програм ремонту 

протягом усього терміну експлуатації технічних об’єктів дає змогу обґрунту-

вати раціональну черговість обслуговування вхідних потоків замовлень на 

ремонт. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення дисертації базуються на теорії ремонтно-

відновних процесів, що має значні досягнення завдяки працям О. Д. Семко-

вича та його наукової школи. Здобувач застосовує адекватні структурно-

функціональні моделі процесів і об’єктів, на основі дослідження яких отри-

мав відповідні залежності і зробив основні висновки і твердження. Окремі 

технічні розв’язки задач відображені у винаходах, що захищені патентами 

України. Однак, автор допускає певні твердження, які не обґрунтовані ним 

без відповідного посилання на джерела, або з посиланням на застарілі науко-

ві праці (позиції 5, 12, 16, 18 та інші в списку використаних джерел). Слід 

відзначити справедливість  наведених дисертантом висновків і рекомендацій, 

які мають конкретні способи реалізації і базуються на грамотному викорис-

танні як загальнонаукових методів, так і нових, запропонованих автором. Це, 

зокрема, методи моделювання технологічних процесів, синтезу параметрич-

них рядів, розрахунку організаційно-виробничої сумісності, моделювання 

вхідних потоків. 

Теоретичні дослідження в дисертаційній роботі Стукальця І. Г. мають 

узагальнюючий характер, тобто усі теоретичні висновки і твердження автора 

спираються на аналізі, систематизації та пристосуванні до досягнення сфор-
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мульованої ним мети досліджень. А експерименти є або пасивними (аналіз 

конструктивно-технологічного базису, нормування операцій), або імітацій-

ними (моделювання вхідних потоків, синтез параметричних рядів). При цьо-

му відчувається брак аналітичного відтворення зв’язків і закономірностей, 

що досліджуються, та симуляції синтезованих багатопредметних виробничих 

процесів.  

Справляє суперечне враження опрацьована база джерел дисертації. З 

одного боку, хронологічно вона сягає в перші кроки зроблені в напрямку ба-

гатопредметності технологічних процесів, з іншого − упущені закордонні до-

слідження в цьому напрямку. Також не можна спиратись на висновки і тео-

ретичні положення, розроблені тільки своїм науковим керівником. Моделі 

сумісності ремонту агрегатів були б краще оцінені, якщо б мали ширшу дже-

рельну базу для порівняння. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації 

У вступі описано актуальність проблеми − відсутність методики обґру-

нтування багатопредметної спеціалізації з врахуванням мінливості вхідних 

потоків і критерію дозволеного часу. Науково коректно сформульовано мету, 

яка корелює з темою, та конкретизується у завданнях, окреслено об’єкт та 

предмет роботи. Логічно сформульовано систему використаних в роботі до-

слідницьких методів. 

У першому розділі дисертаційної роботи, "Стан питання в теорії та прак-

тиці ремонтного виробництва", зроблено критичний аналіз інженерних мето-

дик та теоретичних положень, які стосуються багатопредметної спеціалізації. 

Також було проаналізовано методологію проектування технологічних процесів 

ремонту й відновлення технічних об’єктів, а також вибору необхідного ремонт-

но-технологічного обладнання для них. Здобувач виявив практичні тенденції в 

царині ремонту машин, які підтверджують актуальність вибраного ним напрям-

ку. Це, зокрема, збільшення обсягів відновлення деталей двигунів, а саме голо-

вок блоків циліндрів, випадковість вхідних потоків замовлень на ремонт. В ці-

лому, висновки першого розділу дають підставу вибрати ті теоретичні засади, 
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на базі яких можна було б дослідити явище сумісності виробничих процесів. 

Проте, дуже мало наведено інформації про закордонний аналогічний досвід. 

У другому розділі роботи "Теоретичні підстави дослідження" здобувач 

описав умовну теоретичну частину своїх дисертаційних досліджень від зага-

льної системно-технологічних підстав − до інженерної методології синтезу. 

Відома теорія ремонтно-відновних процесів набула нового розвитку й він по-

даний тут комплексно, з врахуванням сучасних вимог до технічного рівня 

обладнання, якості ремонту, а також випадкового характеру не тільки вхід-

них потоків, а й співвідношення часткових виробничих програм. Було визна-

чено необхідні й достатні умови сумісності виробничих процесів.  

Чимале значення має той висновок, що для реалізації потрібного рівня 

сумісності процесів, потрібно досліджувати динаміку зміни виробничих про-

грам і відповідно її відображати на одно-, або багатопредметній спеціалізації 

технологічних ліній (стор. 72). 

І. Г. Стукалець показав у другому розділі дисертації, що для заданого 

виробничо-технічного базису є резерв підвищення ефективності ремонту 

шляхом удосконалення організаційних рішень про суміщення часткових 

процесів.  

Суттєвим для подальших досліджень і теорії технологічних процесів в 

цілому є удосконалення автором методики структурної оптимізації, згідно з 

яким поле можливих оптимальних розв’язків значно скорочується, а пошук 

оптимальної структури спрощується. 

Третій розділ "Методика експериментальних досліджень" містить як 

загальні дисертаційні, так і конкретні методики оцінки результатів. Тут по-

дано методи досліджень в їх логічній послідовності використання: від аналізу 

конструктивно-технологічного базису, визначення початкового стану невпо-

рядкованих моделей, нормування операцій − і до моделювання та синтезу 

технологічних процесів і виробничих структур на їх основі з врахуванням 

реальних вхідних потоків в динаміці. Більшість експериментальних дослі-

джень проведено на основі комп’ютерних моделей, які в певній мірі адекват-
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но відображають практичні дані. Однак, вони не позбавлені того недоліку, 

що не мають кількісної оцінки ймовірних похибок вимірювання часових па-

раметрів, які, як відомо, на практиці мають випадковий характер. Також тре-

ба відмітити, що методологія експериментів даної дисертації є дещо застарі-

лою. В її основі покладено елементи теорій графів, розкладів, випадкових 

процесів. Вони мають певні недоліки, наприклад те, що опираються на еври-

стичних алгоритмах. Деякі алгоритми побудови розкладів не забезпечують 

гарантованих параметрів якості. Цих недоліків позбавлені сучасні методи, 

наприклад, симуляційні, дискретно-подійні моделі тощо.  

У четвертому розділі подано результати експериментальних дослі-

джень. За ними здобувач доводить, що висунуті в другому розділі теоретичні 

положення є справедливими і отримані результати можна застосувати на 

практиці. Результати подані не тільки у вигляді рекомендацій, а й мають сис-

темні інженерно-технічні рішення. Найбільш цінними з боку практичного 

використання виглядають параметричні ряди технологічних дільниць моно- і 

поліпредметної спеціалізації, компонування ремонтно-технологічного облад-

нання на основі агрегатно-модульного принципу, оцінки досяжного рівня за-

доволення вимог щодо термінів ремонту головок блоків. Автором було також 

випробувано різні дисципліни в організації вхідних потоків. Загалом вказані 

результати відкривають чимало важелів для підвищення ефективності бага-

топредметної спеціалізації ремонтних підприємств. 

У п’ятому розділі "Оцінка ефективності впровадження результатів до-

слідження у виробництво" показано реальний ефект від застосування розроб-

лених рішень на практиці. Ефект є позитивним, досить значним, однак не 

віднесений до реального часу і виробничої бази розрахунку. 

Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають 

зі змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням основних результа-

тів дисертаційної роботи. 

Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можу зробити висно-

вок, що мета дисертаційної роботи в ході виконання І.Г. Стукальцем дослі-



 

 

 

7 

дження була досягнута, а його дисертація є завершеною науковою кваліфіка-

ційною працею. 

 

Значення одержаних результатів для науки й практики та рекоме-

ндації щодо їх можливого використання 

Результати дисертаційного дослідження характеризуються теоретич-

ною та практичною значущістю. Вони можуть бути використані на підпри-

ємствах технічного сервісу і тих, які виготовляють мобільну техніку із сило-

вими агрегатами та забезпечує їх обслуговування і ремонт.  

Теоретичні висновки є слушними не тільки в царині ремонту с. г. тех-

ніки, а й для інших галузей, що стосуються технічного сервісу. 

 

Повнота викладу 

Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку ви-

користаних джерел і додатків. Обсяг дисертації: основного тексту − 178 

стор., загальний − 301 стор. Обсяг є допустимим для такої наукової праці. В 

дисертації сформульовано і розв’язано п’ять основних задач. Виклад матері-

алу є повним. Таке подання результатів наукової роботи є достатнім. Кіль-

кість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розкриття 

змісту дисертації відповідає вимогам ДАК України та «Порядку присуджен-

ня наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового спів-

робітника». Зазначені 8 публікацій у фахових виданнях, 4 − у міжнародних та 

інші подані автором повною мірою висвітлюють основні наукові положення 

дисертації. Основні положення дисертації широко апробовані на наукових 

конференціях. 

Загалом вважаю, що дисертація пройшла належну апробацію; вона є 

самостійною науковою працею, що має завершений характер.  

 

Відповідність змісту автореферату основним  

положенням дисертації 
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Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави ствер-

джувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що ставляться 

МОН України. У тексті автореферату відображено основні положення, зміст, 

результати і висновки здійсненого І. Г. Стукальцем дисертаційного дослі-

дження. Нагошую, що зміст автореферату та основні положення дисертації є 

ідентичними. 

Дискусійні положення та зауваження 

Позитивно оцінюючи здобутки Ігоря Геннадійовича Стукальця, вва-

жаю за необхідне зазначити такі дискусійні положення та зауваження до по-

даної дисертаційної роботи. 

1. У дисертації розглядається сумісність ремонту різних модифікацій 

головок блоків двигунів ЯМЗ. Однак не враховано, що ці агрегати характери-

зуються також різним технічним станом. Технологічні процеси ремонту го-

ловок різного технічного стану слід було б також розглядати на предмет їх 

сумісності. Автор обмежився комплексною структурною моделлю об’єкта 

ремонту. 

2. У прийнятому конструктивно-технологічному базисі не вказано міс-

це операцій демонтажу-монтажу головок блоків, підготовчих операцій. 

3. Здобувач обґрунтовує теоретичні положення в рамках загальної тео-

рії ремонтно-відновних процесів. Однак, доцільно було б окреслити частину 

змісту наукової проблеми, якій також присвячена дисертація.  

4. При переході від показників організаційно-технологічної сумісності 

до організаційно-виробничої сумісності доцільно було б скористатись аналі-

тичними залежностями і подати їх в роботі. 

5. Деякі наукові твердження наводяться без відповідних посилань на 

літературні джерела (стор. 16, 17, рис. 1.2 на стор. 20, стор. 29, 44, 48, 57). 

Інші − стосуються посилань на застарілі джерела. Дуже мало опрацьовано 

закордонних праць, де дисертаційна проблема, очевидно, розкривалась теж. 

Автор не посилається, також на закордонний досвід аналогічних підприємств 

технічного сервісу, або на суміжні галузі. 
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6. Деякі пункти дисертації − це загальновідомі факти, які можна було б 

не наводити без втрати змісту (п.1.1, стор 13-16, п.2.1, стор. 37-41). 

7. В дисертації вказано, що показники ОТС залежать від відносних по-

казників. Водночас вказується, що вона залежить й від такту, тобто від виро-

бничої програми (стор. 58-59). Не зрозуміло, як практично перейти до відно-

сних величин Р1 і Р2. Також відсутні рекомендації стосовно організаційно-

технологічної сумісності ремонту об’єктів у випадку, якщо їх є більш, ніж дві 

модифікації. 

8. Висновки за дисертацією мають за собою глибокий зміст і є цінними 

для теорії і практики. Однак сформульовані вони не достатньо вдало: деякі з 

висновків мають декларативний характер (висновки 1,3,4,6), не мають конк-

ретного рекомендаційного характеру. А висновок 8 сформульований так, ні-

би сподіваний економічний ефект уже досягнуто з надзвичайно високою то-

чністю (річний ефект вказано з точністю до копійок). 

9. В тексті дисертації та автореферату є похибки оформлення, огріхи 

друку й використання неправильної термінології, наприклад, "вибір інстру-

менту" (в множині), "стійкість часткових розв’язків", "параметри і показни-

ки" (це − синоніми) тощо. 

Загалом, висловлені зауваження не ставлять під сумнів отримані на-

укові результати та повністю можуть бути виправленими у подальшій науко-

вій роботі здобувача. 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота на тему «Сумісність ремонту головок блоків ци-

ліндрів двигунів ЯМЗ у єдиному виробничому процесі» поглиблює існуючі 

знання в теорії багатопредметної спеціалізації ремонтних підприємств. 

Дисертація є завершеною, новою, самостійно підготовленою кваліфі-

каційною науковою працею, в якій отримані науково обґрунтовані та практи-

чно цінні результати, що вирішують важливу наукову проблему, яка полягає 

в тому, що сумісність ремонту різних об’єктів в єдиному потоці залежить від 

зовнішніх чинників і має досить велике поле розв’язків.  
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