
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Дубовика Олександра Івановича «Обґрунтування технології 

забезпечення стійкості конвеєрних виробок для повторного 

використання в умовах глибоких вугільних шахт», що представлена на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 184 

«Гірництво». 

 

На цей час людство переживає наслідки переходу від отримання 

електроенергії за допомогою спалювання вуглеводів (газ, нафтопродукти, 

вугілля) до використання альтернативних джерел, таких як сонячне 

випромінювання, вітер, морські приливи тощо. За оцінками спеціалістів цей 

перехідний період буде тривати 20…30 років. Україна має великі поклади 

кам’яного вугілля, яке вже більше 200 років видобувається підземним 

способом. Технологія підземного видобутку вугілля надто дорога, тому 

потрібен пошук способів знизити її вартість для того, щоб кам’яне вугілля як 

паливо могло конкурувати з іншими джерелами енергії, наприклад, з 

природним газом. Одне з таких рішень полягає у повторному використанні 

підготовчих виробок, які суттєво переважають у підземній структурі шахти. Ця 

ідея є актуальною для економіки України і є головною тезою в дисертаційній 

роботі Дубовика О.І.  

У першому розділі роботи аналізується стан та перспектива розвитку 

вугільної промисловості у світі та Україні. Зокрема розглядаються проблеми, 

пов’язані з технологією підземного видобутку вугілля і шляхи їх вирішення за 

рахунок реалізації концепції Synchro-mining – функціонування 

гірничодобувних підприємств навіть після повного відпрацювання запасів 

корисної копалини. Одним з ключових питань цієї концепції – максимальне 

підвищення ефективності підземних технологій, комплексне використання 

надр, зниження собівартості вугілля з урахуванням конкретних гірничо-

геологічних умов функціонування підприємства. Висновок автора відносно 



того, що кожна вугільна шахта є техногенним об’єктом з унікальними гірничо-

геологічними умовами, є доречним. 

Автором на основі аналізу виробничої діяльності шахти 

«Краснолиманська» сформульовані основні задачі досліджень, які полягають у 

виконанні натурних і аналітичних досліджень, економічних розрахунків, 

розробці практичних рекомендацій. 

Здобувач розглядає відомі роботи за напрямом повторного використання 

підготовчих виробок, в першу чергу в частині обґрунтування критерію 

доцільності застосуванні такої технології. Ним запропонований новий 

критерій, в основу якого покладені уявлення про стійкість виробки, як 

протяжного об’єкту з ймовірнісною структурою. 

Натурні дослідження полягали у візуальному огляді характерних 

конвеєрних виробок, установці замірювальних станцій, проведенні вимірів, 

обробці їх результатів, побудові на цій основі ймовірнісно-статистичних та 

математичних моделей. Розглядаючи протяжну виробку, як ймовірнісний 

об’єкт, дисертант використав відомий підхід, що детально розроблений у 

роботах Л.Я. Парчевського, О.М. Шашенка, О.О. Сдвижкової. На це у роботі 

зроблені відповідні коректні посилання. Аналіз ймовірнісної моделі дозволив 

дисертанту обґрунтувати наукове положення, яке констатувало той факт, що 

кріплення на першому етапі експлуатації виробки повинне мати таку несучу 

здатність і вартість, при яких у подальшому, в зоні впливу лави ремонтні роботи 

виконувались би не більше, як на половині загальної довжини виробки. 

Для аналізу напружено-деформованого стану породного масиву навколо 

технологічної системи «лава-штрек» дисертантом використаний сучасний 

метод досліджень на основі методу скінчених елементів, реалізований у 

програмному комплексі «Phase 2» канадської компанії Rocksciense. Ним 

розроблено математичну модель, яка відповідним чином веріфікована і 

калібрована для гірничо-геологічних умов, що розглядаються в дисертації. За 

результатами достатньої кількості обчислень дисертантом обґрунтована 

конструкція кріплення виробок, що кореспондується з першим науковим 



положенням і додатково встановлює нову для гірничо-геологічних умов, що 

розглядаються, закономірність впливу на стійкість виробки штучних 

структурних елементів, яким є сталеполімерне дворівневе анкерне кріплення, 

накатні костри. 

В останньому розділі дисертації наведені конкретні рекомендації щодо 

конструкцій кріплення і елементів охорони виробки з боку лави, та розраховано 

економічний ефект від їх впровадження. Він склав більше 3000 гривень на метр 

виробки, що при її довжині 2500 м становить 7,5 млн. гривень.  

Наукова новизна роботи полягає у встановленні нових закономірностей 

прояву гірничого тиску навколо конвеєрних виробок в гірничо-геологічних 

умовах шахти «Краснолиманська» що дозволили на цій основі обґрунтувати 

теоретичні основи способу забезпечення стійкості штреків. 

Практична цінність роботи полягає в розробці рекомендацій щодо 

конструктивних параметрів способу забезпечення стійкості конвеєрних 

виробок в умовах шахти «Краснолиманська» з суттєвим економічним ефектом. 

По дисертації Дубовика О.І. були відзначені кілька зауважень. 

1. В першому розділі багато уваги приділяється аналізу стану та 

перспективам розвитку вугільної промисловості, теплової енергетики у світі та, 

зокрема, в Україні. Окремим параграфом наведені правові умови реконверсії 

вугільних шахт України. Проте на зрозуміло, на підставі яких узагальнень чи 

результатів попереднього аналізу матеріалів ґрунтуються поставлені в 

останньому параграфі першого розділу (п. 1.4) основні задачі досліджень, які, 

по суті, визначають структуру дисертаційних досліджень. 

2. Автором Розділ 2 дисертації структурно поданий двома логічними 

блоками: 

Блок 1 – гірничотехнічні та гірничо-геологічні умови видобутку вугілля на 

ВК «Шахта «Краснолиманська» (п. 2.1); 

Блок 2 – обґрунтування критерію доцільності повторного використання 

виробки, що враховує загальні витрати на спорудження та підтримання 

виробки (п. 2.3) і розрахунок його оптимального значення (п 2.4 і 2.5). 



Тому доречним є попередній аналіз собівартості вугілля, що 

видобувається шахтою «Краснолиманська» (п. 2.2). Обґрунтування 

критерію підтверджується результатами шахтних досліджень стану 

виробок, наведених в цьому блоці. 

На наш погляд, автору доречним було б спочатку розмістити результати 

шахтних досліджень, виконаних у виробках шахти «Краснолиманська», 

методика проведення яких і результати в дисертації наведені лише у Розділі 3, 

до якого логічно було б включити відомості про гірничотехнічні та гірничо-

геологічні умови видобутку вугілля (п. 2.1), а всі обґрунтування та дослідження 

критерію доцільності повторного використання виробок за загальними 

витратами  розмістити після цих матеріалів окремим розділом (Блок 2). 

3. Автором при визначенні граничного значення коефіцієнта 

витратності зазначено, що він є комплексною характеристикою конкретної 

виробки, що відображає середній рівень навантаження конкретного кріплення, 

його несучу здатність, гірничо-геологічні умови тощо. Наведені результати 

шахтних досліджень свідчать, що для гірничотехнічних умов шахти, що 

розглядаються, виробки з кріпленням арочної форми мають суттєво гірший 

стан, ніж виробки трапецієвидної форми перерізу. Проте автором під час 

аналізу статистичного матеріалу щодо стану виробок і витрат на їх 

спорудження та ремонт, цей факт ніяким чином не враховується. 

4. В розділах 2 і 3 автором наведені кілька виробок, де ним виконувались 

візуальні обстеження або інструментальні виміри. Проте параметрів цих 

виробок або не наведено (п. 2.3), або наведено не в повному обсязі (п. 3.2), 

зокрема невідома площа поперечного перерізу виробки, параметри анкерного 

кріплення (кути їх встановлення, довжина канатних анкерів). 

5. Розділ 4 присвячений чисельним дослідженням та обґрунтуванню 

параметрів способу кріплення та охорони виробки. Здобувачем для проведення 

чисельних досліджень прийнятий програмний продукт «Phase-2» лабораторії 

геомеханіки Rocsience. Даний програмний комплекс призначений саме для 

рішення задач геомеханіки, аналогічних тій, що поставлена автором. Критерії, 



моделі, параметри та класифікації, що запропоновані базою даних ПП «Phase-

2» дозволяють з достатньою точністю отримувати результати вирішення різних 

задач геомеханіки і геотехніки, приклади рішень яких також запропонований 

розробниками програми. Багатий досвід використання програми «Phase-2» для 

різних гірничо-геологічних умов підтвердив її зручність у використанні та 

адекватність отриманих результатів. 

Тому, на наш погляд зайвим була виконана автором оцінка чисельних 

рішень на верифікаційних задачах. 

Відзначені зауваження не носять принципового характеру і не знижують 

загальної позитивної оцінки роботи, яка є завершеною кваліфікаційно 

науковою працею. 

Особисті спілкування з Дубовиком Олександром Івановичем, його 

доповідь дисертації на об’єднаному семінарі кафедр будівництва, геотехніки і 

геомеханіки, підземної розробки та вищої математики, відповіді на питання 

спеціалістів дозволяють зробити висновок щодо набуття дисертантом у процесі 

навчання в аспірантурі таких кваліфікаційних ознак, як уміння працювати з 

інформаційними джерелами, виконання натурних досліджень, робота з 

сучасними програмними продуктами щодо аналізу напружено-деформованого 

стану навколо виробок, економічне оцінювання результатів науково-

технічного дослідження. 

Результати досліджень достатньо повно опубліковано в фахових 

виданнях, монографіях, зроблені доповіді на науково-практичних 

конференціях. 

Дисертант повністю опанував теоретичні курси і здобув потрібні 

кваліфікаційні навички під час навчання в аспірантурі, що підтверджується 

відповідно випискою. 

Вважаємо, що за встановлення нових закономірностей проявів гірського 

тиску у конвеєрних виробках шахти «Краснолиманська», на основі яких 

побудовано математичні моделі, що дозволили обґрунтувати параметри 

технології повторного використання штреків з суттєвим економічним ефектом,  



 

 


