
Відгук 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Кириченко Олени Василівни  

на тему: «Формування асортименту та комплексне оцінювання 

якості геотекстильних нетканих матеріалів», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів 

 

Актуальність теми дисертації 

Розширення сфери застосування геотекстильних матеріалів у 

ландшафтному будівництві, зокрема, для армування насипів та схилів, у 

рекультиваційних і протиерозійних конструкціях, у спорудженні штучних 

земляних терас, для обмежування росту коренів рослин тощо, а також 

великий асортимент геотекстильних матеріалів на ринку спонукають до їх 

правильного вибору за цільовим призначенням. Разом з успішним 

використанням різноманітного асортименту геотекстильних нетканих 

матеріалів виникає проблема поглибленого дослідження їх властивостей для 

реалізації необхідних функцій у ландшафтному будівництві. Геотекстильні 

неткані матеріали характеризуються поліфункційністю, одночасним 

спрацюванням окремих властивостей під час забезпечення виконання 

декількох функцій, і стійкістю до різних впливів (УФ-опромінювання, кислот 

і лугів, температури, вологи, біологічних і мікробіологічних), що вимагає їх 

високу надійність у використанні, збереження рівня механічних і 

гідравлічних показників властивостей після довготривалої експлуатації. 

Виходячи з вищевикладеного, особливу актуальність набуває наукове 

обґрунтування вибору геотекстильних нетканих матеріалів саме для 

облаштування об’єктів ландшафтної архітектури, дослідження їх функційної 

здатності та зносостійкості під час експлуатації. 

Дисертаційна робота відповідає напрямам науково-дослідної роботи 

кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів Львівського 

торговельно-економічного університету і виконана у межах науково-  

 



дослідних тем із державною реєстрацією № 0117U001582 «Дослідження та 

розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих 

товарів» та № 0113U007469 «Дослідження комплексу функційних 

характеристик геотекстильних матеріалів» кафедри експертизи та митної 

справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» у 2013-2018 роках. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертаційній роботі, є 

достовірними, обґрунтованими й підтверджені практичною реалізацією. 

Обґрунтованість і достовірність результатів підтверджується значним 

обсягом експериментальних досліджень, використанням сучасних методів та 

точністю вимірювань, застосуванням статистико-математичної обробки 

даних. Порядок викладення матеріалу у дисертаційній роботі відображає 

логіку проведеного наукового дослідження. Дисертантом встановлено 

залежності між функційною здатністю, яка зумовлюється конкретними 

властивостями геотекстильних нетканих матеріалів, та рівнем і набором 

окремих показників з метою формування асортименту та якості. Результати 

дослідження з теми дисертаційної роботи представлені у вигляді висновків.  

Новизна наукових положень. Наукова новизна одержаних результатів 

полягає в запропонуванні методологічних підходів у товарознавчих 

дослідженнях з метою формування оптимального асортименту 

геотекстильних нетканих матеріалів для їх ефективного використання в 

геотехнічних ландшафтних системах узагалі і, зокрема, в системі 

«геотекстильний нетканий матеріал – властивість – функція». 

Вперше здійснено натурні випробування геотекстильних нетканих 

матеріалів у об’єктах ландшафтної архітектури для оцінювання їх 

зносостійкості та виконання основних функцій у земляному полотні. 

Проведено комплексне оцінювання якості геотекстильних нетканих 

матеріалів з урахуванням їх поліфункційності та вимог, що висуваються до 



матеріалів у об’єктах ландшафтної архітектури. Сформовано оптимальний 

асортимент геотекстильних нетканих матеріалів для облаштування об’єктів 

ландшафтного будівництва залежно від властивостей цих матеріалів.  

Удосконалено установку для визначення водопроникності 

геотекстильних нетканих матеріалів. 

Отримали подальший розвиток комплексні дослідження впливу 

волокнистого складу та виду оброблення на зносостійкість геотекстильних 

нетканих матеріалів для облаштування об’єктів ландшафтного будівництва. 

Практичне значення отриманих результатів. У результаті 

комплексних досліджень геотекстильних нетканих матеріалів рекомендовано 

науково обґрунтовані принципи їх вибору для облаштування об’єктів 

ландшафтної архітектури з врахуванням чинників, що впливають на 

зносостійкість, зміни фізико-механічних властивостей під час експлуатації, 

поліфункційності цих матеріалів. Новизну технічних рішень підтверджено 

отриманим патентом на корисну модель № 106125, МПК G01N 15/08 

Установка для дослідження водопроникності текстильних матеріалів. 

Промислову апробацію і впровадження геотекстильних нетканих 

матеріалів проведено на базі ПрАТ «Миргородкурорт», шляхом 

облаштування територій лікувально-оздоровчих закладів (акт впровадження 

від 01.10.2017 р.). Використання геотекстильних нетканих матеріалів 

дозволяє скоротити витрати на оплату праці робітників-будівельників, 

експлуатацію машин і механізмів, види робіт та зменшити об’єми 

будівельних матеріалів, що традиційно застосовуються у будівництві. 

Особистий внесок здобувача полягає у виборі об’єктів і методів 

дослідження, обґрунтуванні мети і завдань, проведенні аналітичних і 

експериментальних досліджень, їх обробці, апробації отриманих результатів. 

Здобувач брала безпосередню участь у розробці патенту на корисну модель 

та проведенні промислової апробації геотекстильних нетканих матеріалів.  

Аналіз змісту дисертації. Дисертаційна робота, подана до захисту, 

викладена на 142 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, 



шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 142 

праці вітчизняних та зарубіжних авторів. Робота ілюстрована 23 таблицями й 

24 рисунками, має 8 додатків, що містять матеріали науково-технічних 

розробок.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету, основні завдання, об’єкт та предмет дослідження, 

розкрито наукову новизну роботи та її практичне значення. 

У першому розділі дисертації наведено огляд літературних джерел 

щодо стану виробництва геотекстильних матеріалів в Україні, вивчено та 

узагальнено досвід використання синтетичних волокон для різних способів 

виробництва геотекстильних нетканих матеріалів та їх оброблення; 

розглянуто основні проблемні питання нормативної бази, випробування, 

будівництва та експлуатації об’єктів, підготовки кадрів тощо для розвитку 

вітчизняного ринку; подано товарознавчу характеристику асортименту та 

технологій отримання сучасних геотекстильних матеріалів. 

У другому розділі викладена характеристика об’єктів та методів 

дослідження, наведено загальну схему проведених досліджень. Виходячи з 

поставлених у роботі завдань, об’єктами дослідження було обрано 

геотекстильні неткані полотна, що виготовлені з волокон поліестеру та 

поліпропіленових волокон. Наведено характеристику вихідних даних 

досліджуваних матеріалів та методи досліджень.  

У третьому розділі викладено результати досліджень геотекстильних 

нетканих матеріалів за структурними показниками, їх міцності та 

гідравлічних властивостей. Розглянуто залежність між товщиною та 

поверхневою щільністю з урахуванням варіантів оброблення. Проаналізовано 

зміни фізико-механічних показників геотекстильних нетканих матеріалів 

залежно від їх структурно-фізичних показників. Розраховано діаметр 

фільтраційного ходу, значення якого впливає на процес кольматування 

геотекстильних нетканих матеріалі часточками ґрунту. 



Четвертий розділ присвячений оцінюванню рівня якості та 

формуванню асортименту геотекстильних нетканих матеріалів. Сформовані 

комбінації функцій геотекстильних нетканих матеріалів, що найповніше 

розкривають їх призначення і застосування у конкретних об’єктах 

ландшафтної архітектури. Наведені результати комплексного оцінювання 

рівня якості для варіантів геотекстильних нетканих матеріалів, що 

піддавалися натурним випробуванням. 

У п’ятому розділі розглянута зносостійкість геотекстилю під час 

натурних випробувань. Досліджено геотекстильні неткані матеріали після 

виймання із ґрунту, зафіксовано різний ступінь закольматованості зразків та 

пошкодження внаслідок проростання коріння рослин, сліди деструкції 

волокон. 

У шостому розділі виконано розрахунки економічної ефективності від 

впровадження геотекстильних нетканих матеріалів у практику облаштування 

об’єктів ландшафтної архітектури. Очікуваний економічний ефект під час 

влаштування 1000 м2 основи земляного полотна становить 20484,58 грн. для 

об’єктів із поєднанням геотекстильних нетканих матеріалів із щебенем і 

27205,99 грн. для об’єктів, у будівництві яких не використовувалися 

мінеральні будівельні матеріали. Під час влаштування дренажів, у які 

вкладається геотекстильний нетканий матеріал, економічний ефект становить 

1752,02 грн. на 100 м. 

Загальні висновки у роботі є чіткими і логічними. Аналіз дисертації 

показав, що мету і завдання, поставлені перед автором, реалізовано. Основні 

наукові положення і висновки, задекларовані у роботі, обґрунтовано і 

підтверджено результатами досліджень.  

Автореферат дисертації Кириченко О.В. відображає зміст 

дисертаційної роботи та дозволяє оцінити наукові і практичні здобутки 

проведених досліджень. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. За результатами виконаних автором досліджень опубліковано 21 



друковану роботу, у тому числі 1 стаття у наукових фахових виданнях, 4 

статті у наукових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття у інших виданнях, 14 тез доповідей на 

наукових конференціях, новизну запропонованих технічних рішень 

підтверджено патентом на корисну модель.  

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи: 

1. Припущення автора щодо деструкції волокон нетканих полотен під 

впливом мікроорганізмів бажано було б довести, визначивши і порівнявши, 

наприклад, характеристичну в’язкість розчинів вихідних волокон та після їх 

витримування в ґрунті. 

2. Для кращого сприйняття матеріалу підрозділ 4.1. доцільно було б 

перенести в розділ 1; у розділі 3 фотографічні зображення об’єктів 

дослідження (таблиця 3.3) збільшити та винести у додатки; в таблицях 5.3, 

5.4 надати значення показників у порівнянні з контрольними. 

3. У дисертаційній роботі доцільно було б визначити показник 

жорсткості геотекстильних нетканих матеріалів, що надало б додаткову 

інформацію відносно обґрунтованого вибору для використання у малих 

об’єктах ландшафтної архітектури, які характеризуються рельєфністю. 

4. Слід використовувати інший термін, ніж «зміна поверхневої 

щільності» для характеристики зміни маси забруднених після перебування в 

ґрунті зразків (стор. 132). 

5. В таблиці 4.2 наведені як властивості нетканих полотен, так і 

показники їх якості (наприклад, повітро-, водопроникність і коефіцієнти 

фільтрації, тертя). 

6. Бажано було б пояснити, як пов’язані показники міцності 

геотекстильних нетканих матеріалів із визначеним індексом кількості 

волокон на одиницю площі. 

7.  В роботі зустрічаються деякі описки та неточності – наприклад, 

«випробування.. на FF-12..протягом години» (стор. 60), «дослідження 

нетканих матеріалів (пропущено слово «властивостей» (стор. 68), двічі 

використано посилання на одну й ту ж саму роботу (№№ 22, 23), не в 

алфавітному порядку розміщено посилання 137). 



8.  


