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Зв’язок роботи з науковими програмами і темами 

Виконана робота відповідає вимогам загальнодержавної програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-

2018 роки. Дослідження виконувалися згідно тематики кафедр охорони праці, 

цивільної та промислової безпеки, систем автоматичного управління та 

електроприводу Кременчуцького національного університету. Результати 

досліджень використано при виконанні науково-дослідної роботи 

«Дослідження властивостей двигуна змінного струму при живленні від джерела 

низької частоти» (№ДР0113U001188), у якій дисертант був відповідальним 

виконавцем. 

 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

викладених у дисертації 

Усі наукові положення, викладені у дисертаційній роботі, чітко 

обґрунтовані. Рекомендації, розроблені на основі досліджень, підтверджуються 

натурними вимірюваннями і теоретично обґрунтовані. Висновки, наведені у 

дисертації, повністю відображають основний зміст дисертації. 

 

Достовірність одержаних результатів 

Достовірність одержаних дисертаційних досліджень підтверджується 

надійністю та відпрацьованістю використаних методів і методик досліджень. 

Матеріали дисертації свідчать про прийнятну збіжність експериментальних та 

теоретичних результатів. 

 

Наукова новизна одержаних результатів  

Наукова новизна результатів, одержаних особисто дисертантом, не 

викликає заперечень і полягає у наступному: 

• уперше отримано аналітичні залежності гранично допустимої відстані 

до асинхронного двигуна з урахуванням його потужності та коефіцієнта 

екранування захисної поверхні, що дозволяє визначити пріоритетність 



впровадження заходів і засобів захисту працівників від впливу 

низькочастотного магнітного поля; 

• удосконалено математичний метод визначення потужності 

асинхронного двигуна за результатами його випробування, що дозволяє 

визначити заходи з підвищення рівня електромагнітної безпеки шляхом 

уточнення зони безпечного перебування працівників; 

• отримали подальшого розвитку засоби захисту працівників від дії 

магнітних полів на основі сіткових захисних екранів, що дозволяє розширити 

безпечну зону до АД в процесі експлуатації.  

Положення, що виносяться на захист, конкретизують наукову новизну і 

надають кількісні характеристики щодо зниження рівнів магнітних полів 

електротехнічного обладнання та поліпшення умов праці персоналу. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

Практичне значення результатів наукових досліджень полягає у наявності 

методики визначення безпечних зон перебування працюючих, розробленні 

практичних рекомендацій щодо встановлення сітчастих захисних екранів 

відповідної ефективності, встановленні безпечних відстаней асинхронних 

електричних двигунів, виходячи з їх потужностей. 

Практична значущість результатів досліджень підтверджується їх 

впровадженням на підприємстві ПрАТ «АвтоКрАЗ» та наявністю двох патентів 

України. 

 

Повнота висвітлення результатів досліджень у публікаціях за темою 

дисертації 

Основні результати досліджень, виконаних автором та викладених у 

дисертації з необхідною повнотою, висвітлено у 17 публікаціях за темою 

досліджень, з них 5 публікацій, що індексуються у міжнародних 

наукометричних базах. Робота пройшла широку апробацію на науково-

практичних конференціях різного рівня. За результатами доповідей на 

конференціях опубліковано 7 матеріалів і тез доповідей. 



 

Оцінка змісту дисертації та її відповідності чинним вимогам до 

оформлення 

Дисертація має загальний обсяг 182 с., з них 116 с. основного тексту. 

Робота містить 39 рисунків та 17 таблиць, оформлених згідно діючого 

Державного стандарту України. 

Список використаних джерел складає 222 найменування, що свідчить про 

ретельне опрацювання автором наукових публікацій та прикладних розробок за 

темою досліджень. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Побудова дисертації логічна, матеріали 

викладені логічно та послідовно. Сукупність одержаних результатів має 

внутрішню єдність і свідчить про особистий внесок автора у обраний науковий 

напрям.  

Дисертація та автореферат написані грамотною технічною українською 

мовою. Використані у роботі терміни та визначення відповідають чинним 

нормативним актам. 

 

Відповідність змісту автореферату змісту та основним положенням 

дисертації 

Зміст автореферату повністю відображає усі основні експериментальні та 

теоретичні результати, викладені у дисертації. У тексті дисертації є посилання 

на усі наукові публікації, матеріали і тези конференцій та патенти, отримані 

автором. 

Але до роботи є зауваження: 

1. У розділі 2 відсутні відомості або констатація відсутності впливу 

досліджуваного обладнання на коректність роботи дослідницької установки, 

враховуючи малу відстань до неї. 

2. У роботі є некоректні вирази. Наприклад, на ст. 59 написано 

«Просторове поширення електромагнітного поля може сягати декількох 



метрів» залежно від потужності двигуна». Це невірно. Поширення поля не 

обмежується за відсутності його повного екранування. 

3. Викликає сумніви можливість реєстрації різних закономірностей 

зниження індукції магнітного поля частотами 40 Гц та 50 Гц з відстанню (рис. 

3.1). 

4. Чому під час досліджень безпечним рівнем вважалося магнітне поле 

індукцією 0,2 мкТл? Тимчасовий ГДР в Україні вважається 0,5 мкТл (ст. 67) 

5. Чи робилися спроби пояснити підвищення рівнів магнітного поля 

навколо асинхронного двигуна зі збільшенням термінів його експлуатації? 

6. З тексту не зрозуміло яким чином такі параметри, як еквівалентний 

комплексний, реактивний та активний опори для Т-подібної схеми заміщення 

(рис. 3.16, 3.17) впливають на поширення магнітного поля. 

7. На рис. 4.3, 4.4 наведено залежність індукції магнітного поля від 

коефіцієнта екранування та потужності двигуна. Яка індукція мається на увазі: 

рівень поля двигуна чи у зоні перебування працюючих? 

8. У констатуючому 4 розділі не варто описувати відомі заходи захисту від 

впливу електромагнітного випромінювання – зниження потужності обладнання, 

використання засобів індивідуального захисту тощо. Це ж стосується фізичних 

принципів екранування магнітних полів. 

Висловлені зауваження не знижують наукового та практичного значення 

роботи і не впливають на мою позитивну оцінку дисертації. 

 

Висновок 

Дисертаційна робота Рєзніка Д. В. є завершеним дослідженням, яке 

розв’язує актуальне науково-практичне завдання нормалізації рівнів магнітних 

полів на робочих місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів. 

За актуальністю вирішуваної задачі, методичним рівнем, науковою новизною та 

практичним значенням, ступенем обґрунтованості результатів, їх достовірністю 

та повнотою висвітлення у публікаціях дисертація Рєзніка Д. В. відповідає пп. 

9, 11 чинного «Порядку присудження наукових ступенів», а її  

 




