
















 

4.9. Практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного 

підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у застосуванні отриманих результатів 

досліджень при проектуванні скляних несучих конструкцій. Згідно з госпдоговором №849 від 

26.02.2018 року були випробувані скляні багатошарові колони різних геометричних розмірів з 

різною кількістю шарів скла при центральному стиску для встановлення їх деформативності та 

несучої здатності та передані замовнику рекомендації з практичного застосування скляних 

колон в реальному будівництві. Отримано акти про впровадження результатів досліджень при 

варіантному проектуванні: вертикальних несучих скляних багатошарових колон фасадного 

огородження вхідної групи у торгово-розважальному центрі «Форум» у м. Львові, вул. Під 

Дубом, 7Б, та фасадної системи автосалону «Land Rover, Jaguar» у м. Києві, Кільцева дорога, 1-

А, 03134 (ТОВ «Склоресурс»). В обох об’єктах запроектовано скляні багатошарові колони 

замість традиційних профільних систем, на які монтувалися вертикальні склопакети фасаду. 

Запроектовано дві скляні багатошарові колони висотою 2,81 м та поперечним перерізом 70х30 

мм на вул. Сонячна, 4, м. Ямпіль Вінницької області, для реалізації концепції вхідної групи в 

аптеку №1 «Пігулка+», запропоновану архітектором від ПП «Ямпільтеплобудсервіс».  

 

4.10. Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення. 

Дисертаційна робота містить такі основні структурні елементи: анотація; зміст; вступ; 

основна частина, яка складається з чотирьох розділів; загальні висновки; список використаних 

джерел, викладених на 14 аркушах та містить 149 найменувань, додатки викладені на 57 

аркушах. Загальна кількість аркушів дисертаційної роботи 212, з них основного тексту 126 с., 

рисунків 78, таблиць 20. Дисертаційна робота за структурою, мовою та стилем викладення 

відповідає вимогам МОН України. 

 

 

У ході обговорення дисертації до неї не було висунуто жодних зауважень щодо самої 

суті роботи. 

 

5. З урахуванням зазначеного, 

 

на фаховому семінарі кафедри будівельних конструкцій та мостів ухвалили: 

5.1. Дисертація Ткача Романа Олександровича «Несуча здатність та деформативність скляних 

багатошарових колон» є завершеною науковою працею, у якій розв’язано конкретне наукове 

завдання дослідження несучої здатності та деформативності скляних багатошарових колон 

різних геометричних розмірів при центральному стиску, що має важливе значення для галузі 

знань 19 Архітектура та будівництво. 

5.2. У 12 наукових публікаціях повністю відображені основні результати дисертації, з них 2 

статті у наукових фахових виданнях України, 2 – у виданнях, що входять до міжнародної 

наукометричної бази даних (Scopus), 2 – у виданнях, що входять до міжнародної 

наукометричної бази даних (Index Copernicus), 3 публікації у матеріалах міжнародних 

конференцій і 3 патенти на корисну модель. 

5.3. Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. «Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку проведення експерименту з 




