ISSN 2306-1391

ISSN 2306-1391

ЗМІСТ
Передплатний індекс: 49059
Щоквартальник, заснований: вересень 2009 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 15495-4067Р від 18.08.2009 р.
Видається за інформаційної підтримки
Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Національної академіі аграрних наук України і НУБіП України

Засновники:
Державна наукова установа “Український
науково-дослідний інститут прогнозування та
випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда
Погорілого” (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Державне підприємство «Український державний
центр по випробуванню та прогнозуванню техніки
і технологій для сільськогосподарського
виробництва» (ДП «УкрЦВТ»)
Міжнародна громадська організація «Український
міжнародний інститут агропромислового
інжинірінгу» (МГО УкрМІАПІ)
Р е д а к ц і й н а р а д а :
Ковальова Олена, канд. екон. наук, голова
редакційної ради
Денисюк Людмила – головний редактор
Новохацький Микола, канд. с.-г. наук, доцент
Яловега Степан, інженер
Редакційна колегія:
Муха Володимир, заст. гол. редактора
Бабинець Тетяна, канд. екон. наук
Баранов Георгій, д-р. техн. наук, професор
Барвінченко Віктор, д-р. с. -г. наук, професор
Войтюк Дмитро, канд. техн. наук, чл.-кор. НААНУ
Войтов Віктор, д-р. техн. наук, професор
Ветохін Володимир, д-р. техн. наук, професор
Гринько Павло, інженер
Заришняк Анатолій, д-р с.-г. наук, професор,
академік НААНУ,
Камінський Віктор, д-р с.-г. наук,
академік НААНУ
Климчук Микола, канд. мед. наук
Красовський Євген, д-р техн. наук Польщі
Маковецький Олег, д-р с.-г. наук
Малярчук Володимир, канд. с.-г. наук
Малярчук Микола, д-р с.-г. наук
Михайлович Ярослав, канд. техн. наук, професор
Надикто Володимир, д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ
Ніколаєнко Станіслав, д-р пед. наук, чл.-кор.
академії пед. наук, професор
Павлишин Микола, д-р техн. наук
Погорілий Віктор, інженер
Ревенко Іван, д-р техн. наук, професор
Ромащенко Михайло, д-р техн. наук, професор,
академік НААНУ,
Рубльов Владислав, д-р техн. наук, професор
Таргоня Василь, д-р с.-г. наук
Чеботарьов Валерій, д-р техн. наук Білорусії
Шебанін В`ячеслав, д-р техн. наук, професор,
академік НААНУ,
Шевченко Ігор, д-р с.-г. наук Польщі,
д-р техн. наук України, чл.-кор. НААНУ
Видавець:
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

Міністерство аграрної політики та продовольства України:
– Мінагрополітики уклало Меморандум зі світовим лідером із
виробництва іригаційного обладнання;
– В Мінагрополітики обговорили порядок державної підтримки
сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують
меліоровані землі;
– З початку 2021/2022 МР Україна експортувала 21,8 млн. тонн зерна;
– Тарас Висоцький спільно з представниками Республіки Ірак обговорили
напрями двосторонньої співпраці;
– У Мінагрополітики відбулось обговорення програм держпідтримки
АПК з асоціаціями.....................................................................................6
Реорганізація інституту. За і проти
Денисюк Л.
Реорганізація УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – стратегія розвитку ..............8
Денисюк Л., Муха В.
Технології в тваринництві..........................................................................10

Науковий блок
Техніка і обладнання для АПК: дослідження, експертиза,
прогноз розвитку
Шустік Л., Гайдай Т., Занько М.
Регістр зернозбиральних комбайнів: розроблення науково-методичних
основ для його побудови та формування і практичне застосування ..........13
Лебедєв А., Лебедєв С.
Технологічна адаптація тракторів загального призначення .......................17
Цема Т., Рижкова С.
Що нового в Державному реєстрі технічних засобів .................................22
Дослідження за актуальними проблемами АПК
Лебедєв А., Лебедєв С. .
Базові принципи дуальної освіти та можливості їх реалізації в
агротехнічних закладах України ................................................................26
Інноваційні технології в АПК
Смоляр В.
Сучасні технічні засоби для механізації птахівництва ...............................30
Жук О., Муха В., Куянов В., Миропольський О.
Чому залізобетонні, а не металеві силоси? .............................................34

Виробничий блок
Науково-пропагандистські заходи
Муха В., Пономаренко О., Куянов В., Миропольський О.
Вісті з Міжнародної агропромислової виставки AgroExpo-2021 ................37

код ЄДРПОУ 04604309

Адреса видавця, редакції і місця випуску журналу:
08654, Київська обл., Білоцерківський р-н,
смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5
Тел./факс: (044) 290-43-49
E-mail: tetainform@ukr.net
http://www.ndipvt.com.ua/
Затверджено до видання Вченою радою
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
(протокол № 5 від 24.12.2021 р.)

Випробувано в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Культиватор дисковий КД-4 “Колісниця”...................................................42
Різне
Призначення виконувача обов’язків директора УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого Денисюк Людмили Миколаївни......................................43
Зміст номерів за 2021 рік .........................................................................45

Підписано до друку 24.12.2021 р.
Формат 60х841/8. Друк офс.
Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 2,23.
Наклад 5000 прим., номер замовлення 189
Друкарня ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК “АВАНПОСТПРИМ”, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 3

© “Техніка і технології АПК”, 2021

CONTENTS
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine:
- The Ministry of Agrarian Policy signed a Memorandum with the world leader in the production of irrigation
equipment;
- The Ministry of Agrarian Policy discussed the procedure for state support for agricultural producers
using reclaimed land;
- Since the beginning of 2021/2022 MY Ukraine has exported 21.8 million tons of grain;
- Taras Vysotskyi together with representatives of the Republic of Iraq discussed areas of bilateral cooperation;
- The Ministry of Agrarian Policy discussed the state support programs of the agro-industrial complex
with associations .............................................................................................................................................. 6
Reorganization of the institute. Pro and con
Denysyuk L.
Reorganization of L. Pogorilyy UkrNDIPVT - development strategy ...................................................................... 8
Denysyuk L., Mukha V.
Technologies in animal husbandry....................................................................................................................10
Scientific block
Machinery and equipment for Agro-Industrial Complex: researches, expert examination,
forecast for development
Shustik L., Gaidai T., Zanko M.
Register of combine harvesters: development of scientific and methodological bases for its construction
and formation and practical application .............................................................................................................13
Lebedev A., Lebedev S.
Technological adaptation of general purpose tractors........................................................................................ 17
Tsema T., Ryzhkova S.
What's new in the State Register of technical means ..........................................................................................22
Research on actual problems of engineering for agriculture
Lebedev A., Lebedev S.
Basic principles of dual education and possibilities of their realization in agrotechnical establishments of Ukraine ..26
Innovative technologies in Agro-Industrial Complex
Smolyar V.
Modern technical means for poultry mechanization............................................................................................30
Zhuk O., Mukha V., Kuyanov V., Myropolsky O.
Why reinforced concrete and not metal silos?....................................................................................................34
Productive block
Scientific and propaganda activities
Mukha V., Ponomarenko O., Kuyanov V., Myropolsky O.
News from the International Agro-Industrial Exhibition AgroExpo-2021.................................................................37
Tested at L. Pogorilyy UkrNDIPVT
Disk cultivator KD-4 “Kolisnytsya”.........................................................................................................................42

Other
Appointment of Denisyuk Lyudmila Mykolayivna as an acting director of L. Pohorilyy UkrNDIPVT ................................. 43
Contents of issues for 2021 .................................................................................................................................45

Журнал виходить один раз на квартал.
Мова видання – українська.
За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець згідно з
законом України “Про рекламу”.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.

6

М і н і с т е р с т в о а г р а р н о ї п ол і т и к и т а п р о д о в ол ь с т в а
України:
– Мінагрополітики уклало Меморандум зі світовим лідером із виробництва іригаційного обладнання;
– У Мінагрополітики обговорили порядок державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які
використовують меліоровані землі;
– З початку 2021/2022 МР Україна експортувала 21,8 млн.
тонн зерна;
– Тарас Висоцький спільно з представниками Республіки
Ірак обговорили напрями двосторонньої співпраці;
- У Мінагрополітики відбулось обговорення програм держпідтримки АПК з асоціаціями.

Міністр аграрної політики та продовольства України
Роман Лещенко підписав Меморандум про співпрацю з
віце-президентом компанії «Valmont, Inc.» Дарреном
Сікманом. Це компанія № 1 у світі, яка має 75-річну історію у виробництві зрошувального обладнання повного
циклу з капіталізацією понад $ 5 млрд. Практично кожна
друга система зрошення у світі – їхня продукція.
«Компанія знає про успішність реалізації земельної
реформи та старт іригаційної реформи в Україні. Вона
має амбітні плани щодо розгортання в нас свого виробництва з високим рівнем локалізації: зможе виробляти
та продавати в Україні системи зрошення повного циклу
– від насосних станцій до дощувальних машин останнього покоління», – розповів Роман Лещенко.
Міністр також додав, що вже найближчим часом очі-

12 листопада, за участю першого заступника Міністра
аграрної політики та продовольства України Тараса
Висоцького відбулося засідання робочої групи щодо
обговорення нових напрямів державної підтримки аграрної галузі на 2022 рік.
«Учасниками робочої групи 21 жовтня було розпочато
обговорення ряду пропозицій від профільних асоціацій
щодо державної підтримки на 2022 рік. Тому сьогодні
буде продовжено обговорення для напрацювання спільних рішень з асоціаціями. Адже перед нами перед нами
стоїть завдання підвищити ефективність використання
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кується ухвалення законопроекту №5202-д «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель», який активізує розвиток зрошення в Україні та прискорить інвестиції в приватний
сектор АПК нашої держави. Стратегічним партнером у
цьому питанні для нас є Міжнародна фінансова корпорація (IFC), з якою у серпні цього року у Вашингтоні
Мінагрополітики підписало угоди щодо організаційної
підтримки реформи та впровадження доступних фінансових інструментів для аграріїв.
За словами Романа Лещенка, Міністерство зі свого
боку продовжує на наступний рік успішну програму
щодо компенсації 25 % виробникам вітчизняного с/г
обладнання, а також масштабує для наших аграріїв державну програму підтримки введення в експлуатацію
нових меліоративних земель за умови, що нова меліоративна інфраструктура вироблена на українських
заводах.
«Для нашої команди завжди були, є і будуть у пріоритеті: залучення в Україну масштабних інвестиційних
проектів, забезпечення довгострокового дешевого
фінансування для аграріїв та впровадження провідних
інновацій світових компаній на території нашої держави.
Мета – максимальне розкриття потенціалу аграрної
галузі на глобальному ринку та прискорення економічного зростання економіки України. Працюємо далі над її
втіленням», – резюмував Роман Лещенко.

бюджетних коштів для досягнення економічних результатів», - зазначив Тарас Висоцький.
Під час зустрічі були розглянуті та обговорені ініціативи від асоціацій, зокрема, щодо підтримки зрошення, тваринництва, підтримки галузі садівництва та овочівництва,
замовлення кредитування тощо.
Зустрічі з аграрними асоціаціями для напрацювання
спільного бачення щодо напрямів держпідтримки відбуваються на регулярній основі.
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Станом на 15 листопада з початку 2021/2022 маркетингового року Україна експортувала 21 753 тис. тонн зернових культур, що на 3 018 тис. тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:
пшениці – 13 194 тис. тонн;

ячменю – 4 763 тис. тонн;
жита – 71,8 тис. тонн;
кукурудзи – 3 608 тис. тонн.
Крім того, експортовано борошна пшеничного та
інших культур – 46,6 тис. тонн, що на 18,9 тис. тонн менше
ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

Днями перший заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України Тарас Висоцький провів
зустріч із Тимчасового Повіреним у справах Республіки
Ірак в Україні, Повноважним Міністром Паном Таан
Хуссейн Аббас Хуссейном та першим секретарем
Посольства Республіки Ірак в Україні Аль-Баяті Алі
Муртада Саідом. Головні теми зустрічі - перспективи і
можливості економічного співробітництва між Україною
та Республікою Ірак, аграрні реформи та можливості
для іракського бізнесу в Україні.
«Одним з пріоритетних завдань роботи Міністерства
є розвиток сільського господарства, сільських територій, підтримка розвитку фермерських господарств.
Тому, я абсолютно впевнений, що Україна і Республіка
Ірак мають величезний потенціал, який ще не до кінця
реалізований, тому готові до подальшої активної взаємодії та посилення нашої співпраці», - зазначив перший
заступник Міністра.
За словами Тараса Висоцького, у сучасних умовах
продовольча безпека є одним із пріоритетів усіх країн.
Україна, як гарант світової продовольчої безпеки,
докладає всіх зусиль для виконання своїх міжнародних
зобов’язань та постачає продукцію АПК на зовнішні
ринки.
Під час заходу учасники обговорили подальшу активізацію двосторонньої співпраці у сфері агропромислового розвитку, безпеки харчових продуктів, експортного потенціалу, покращення бізнес-клімату тощо.
За результатами зустрічі була досягнута домовленість продовжити співпрацю у форматі проведення

спільних бізнес-форумів для налагодження співробітництва між українськими та іракським компаніями.
Також
обговорили
можливість
залучення
Мінагрополітики до роботи Українсько-Іракської
Спільної Комісії з питань торговельного, економічного,
наукового та технічного співробітництва з метою налагодження відносин та розширення переліку постачання
сільськогосподарської продукції до в Республіки Ірак.

12 листопада за участю першого заступника
Міністра аграрної політики та продовольства України
Тараса Висоцького, представників обласних державних
адміністрацій, профільних асоціацій та сільгосптоваровиробників відбувся вебінар щодо обговорення практичної реалізації державної підтримки аграрної галузі у
напрямку меліорація.
Під час вебінару обговорено основні положення
Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2021 р. № 1070 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі».
Також були розглянуті та обговорені питання щодо
підтримки техніки та обладнання для зрошувального
землеробства вітчизняного виробництва, дозвільних
процедур на початок робіт та введення в експлуатацію
внутрішньогосподарських зрошувальних систем,
необхідних документів для отримання бюджетної дотації та форму подачі заявок тощо.
Крім того, учасникам вебінару було представлено
презентацію «Державна підтримка сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліорова-

ні землі», у тому числі покрокову схему для отримання
бюджетної дотації.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.11.2021 № 330 «Про затвердження
форм для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують
меліоровані землі» зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 листопада 2021 р. за N 1469/37091 та набрав чинності 12 листопада 2021 року з дня його опублікування в
Офіційному віснику України від 12.11.2021 N 86.

Прес-служба Міністерства аграрної політики
та продовольства України

minagro.gov.ua
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Відкриваємо нову рубрику:
Реорганізація інстиутуту. За і проти
Денисюк Л. т. в.о. директора (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Реорганізація УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого – стратегія розвитк у
У статті наведена інформація про реорганізацію «Українського науково-дослідного інституту прогнозування
та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого», проведення першочергових заходів які відбудуться та відбуваються, а також розгляд нової структури та перебудови діяльності інституту.
Ключові слова: реорганізація УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, SWOT-аналіз, нова структура.
Інтеграція України у європейське співтовариство,
глобальну ринкову економіку та глобальний ринок
вимагає нових підходів до науки, випробувань, надання послуг та відповідної модернізації структури інституту.
Вибір стратегії розвитку, визначення мети, завдань
та механізмів – є запорукою діяльності будь якої установи. Особливого значення це має для установ, які
готові зруйнувати стереотипи старої системи, змінити
орієнтир, зорієнтуватись на потреби суспільства та
споживача послуг.
Державна наукова установа «Український науководослідний інститут прогнозування та випробування
техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда Погорілого» має свою історію розвитку та успіху, великий досвід роботи, кваліфікованих працівників. Проте сьогодення вимагає нових
підходів щодо реалізації стратегії розвитку технічної
політики та модернізації АПК.
Співробітництво з ЄС покликане надати потужного
імпульсу розвитку та функціонуванню внутрішнього
українського дослідницького простору. Однак
останнього можна досягнути тільки через реформування наукової сфери.
Реорганізація трактується як:
Реорганізація – це повна або часткова заміна
власників корпоративних прав підприємства, зміна
організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення
на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є
передача або прийняття його майна, коштів, прав та
обов'язків правонаступником.
Реорганізація здійснюється за рішенням засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженої на те установчими документами.
З листопада 2021 року установа перебуває в процесі реорганізації.
Ключовим етапом у ланцюжку реорганізації
Державної наукової установи «Український науководослідний інститут прогнозування та випробування
техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда Погорілого»:має стати
нова Стратегія розвитку інституту, яка задовольнить
сьогодні потреби аграрія, науки та сільськогосподарської галузі загалом.

Задля всебічному вивченню можливостей інституту
першочерговими заходами, які ми на сьогодні впроваджуємо, є:
• 1. Повний аудит основної діяльності установи

• 2. Інвентаризація, оцінка активів та ресурсів.
На основі цих завдань буде зроблено SWOT-аналіз діяльності та розроблено дорожню карту реорганізації установи (рис. 1).

Рис. 1 – Схема проведення SWOT-аналізу

Розгляд варіантів та можливостей перебудови
діяльності:
– удосконалити основні завдання та функції інституту та філій;
– реорганізувати нерентабельні підрозділи, відділи
та створити нові за необхідності (рис. 2);
– змінити структуру інституту.

Рис. 2 – Перегляд пріорітетів
© Денисюк Л. 2021
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Рис. 3 – Нова структура УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Реорганізація будь-якого державного підприємства – це необхідна складова успіху, оскільки роками
державні установи та інші підприємства не модернізувались, а структура та організація роботи установи
часто не змінювалась ще з часів СРСР. На рисунку 3
показана нова структура УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Україна має розгалужену систему науково-дослідних закладів, які працюють над розвитком науки. Час
вимагає змін та нових підходів. Наукові заклади, які
ведуть певні дослідження, мають бути взірцем у цій
галузі. Теорія не має розходитись із практикою.
SWOT-аналіз – це, насамперед, метод стратегічного планування, який визначає сильні і слабкі сторони
вашого бізнесу, розраховує ризики і майбутнє процвітання завдяки всебічному підходу. Що входить в
SWOT-аналіз? Цей аналіз передбачає поділ факторів
впливу на 4 групи:
• S – strengths: сильні сторони вашої установи.
Наприклад, конкурентна ціна, унікальний продукт, кращий на ринку сервіс, бездоганна репутація, інноваційні технології і т. д .;
• W – weaknesses: слабкі сторони. Наприклад,
висока собівартість продукту, вузька цільова аудиторія
та інше.
• O – opportunities: можливості. Наприклад, конкурент закриває всі магазини у вашому місті і всі потенційні покупці звертаються до вас;
• T – threats: загрози. Наприклад, у конкурентів
вищі рекламні бюджети, менші ціни, товар легший у
використанні і т. д.
В умовах постійної конкуренції, безперервного розвитку сучасних технологій, бажання утриматися на
ринку зростає, що в деякій мірі спонукає до пошуку та
впровадження нового…

Аннотация. В статье приведена информация о
реорганизации «Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого», проведения
первоочередных мероприятий, которые пройдут и
проходят, а также рассмотрение новой структуры и
перестройки деятельности института.
Summary. The article provides information on the
reorganization of the Leonid Pogorily Ukrainian Research
Institute for Forecasting and Testing of Machinery and
Technologies for Agricultural Production, the implementation of priority events that will take place and are taking
place, as well as the new structure and restructuring of
the institute.

Стаття надійшла до редакції 10 листопада 2021 р.
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Денисюк Л., т.в.о. директора, Муха В., заступник головного редактора (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Технології в тваринництві
У статті наведена коротка інформація про реорганізацію інституту переваги реорганізації, а також описано
сучасний стан тваринництва (свиноферми) в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, описані технології та процеси які
використовуються на свинофермі.
Ключові слова: реорганізація установи, свинарство, поголів’я свиней, продукція тваринництва, свині,
свиноферма.
Вступ. Реорганізація компанії залежно від способу
може:
۰ поліпшити схему роботи;

۰ скоротити документообіг;
۰ оптимізувати оподаткування;
۰ оптимізувати штат співробітників;
۰ залучити інвесторів;
۰ позбутися від проблем з антимонопольними

органами;
۰ відокремити малоперспективні напрямки бізнесу
і сконцентруватися на найприбутковіших.
Відповідно до плану заходів щодо реорганізації
ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого необхідно, насамперед, провести повний аудит основної діяльності установи, інвентаризацію, дати оцінку активам та ресурсам SWOT аналізом, створити дорожню карту інституту та провести реорганізацію.

Основна частина. Розвиток свинарства передбачає створення високоефективної галузі з виробництвом свинини на рівні, який забезпечує продовольчу
безпеку держави та створення експортного потенціалу на основі концентрації ресурсів і коштів на пріоритетних напрямах розвитку галузі, формування ефективної цінової, фінансово-кредитної та бюджетної
політики. За таких умов слід забезпечити рентабельне
ведення галузі свинарства не нижче +20 %.

Рис. 2 – Приміщення свиноферми

У вирішенні питань раціонального і повноцінного харчування населення та забезпечення переробної промисловості сировиною
особливе місце належить продукції тваринництва. Відповідно до Державних програм, в
Україні одним з напрямків нарощування
виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції для забезпечення продовольчої безпеки є підвищення обсягів та
ефективності виробництва свинини, створюючи малі ферми.
В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого функціонує
свиноферма яка залишилась і не модернізувалась з радянських часів, тому деякі елементи будівлі такі як дах та підлога потребують
капітального ремонту.
Свиноферма складається з двох приміщень. Розміри 1-го приміщення: довжина –
44 м, ширина – 9,8 м, висота – 2,9 м; розміри
Рис. 1 – Фрагмент статті з журналу Техніка і технологія АПК №3 2021р
2-го приміщення: довжина – 20,5 м, ширина –
8,5 м, висота 2,5 м (рис. 2). Приміщення цегляні з
У минулих номерах журналу «Техніка і технологія панельним перекриттям, однорядні, утримання на
АПК» (рис. 1) та інших виданнях працівниками інститу- бетоні з солом’яною підстилкою.
ту неодноразово висвітлювались технології в тваринСтаном на 1.11.2021 року на фермі налічується 245
ництві, зокрема і в свинарстві, проте, теорії які викла- голів свиней з яких:
дались у статтях, дуже розходяться з практикою, яка є
• кнури-плідники – 4;
на свинофермі в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
• основні свиноматки – 20;
На сьогодні в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого функціо• свиноматки, які перевіряються – 23;
нує свиноферма на 245 голів.
© Денисюк Л., Муха В. 2021
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Таблиця 1 – Кормовий раціон для свиней
різних статево-вікових груп
Кількість корму,
кг

• ремонтні свинки – 20;
• поросята віком 0-2 місяці – 80;
• поросята віком 2-4 місяці – 50;
• свині на відгодівлі – 48.
Використовується Велика біла порода свиней, але
кнурі плідники породи Велика біла та П’єтрен. У середньому на 1 свиноматку за один опорос народжується 9
поросят (рис. 3), з них гине не більше 10 %.

Кнурі-плідники

Свиноматки

Рис. 3 – Свиноматка з поросятами

Середньодобовий приріст групи 2-4 місяці - 200250г., відгодівля 500-600г. Забійна маса в 10 місяців
110-120 кг.
Технологія годівлі на фермі. Свиноферма має свої
власні корми, дерть вироблять спеціальною установкою типу МКУ-07. Далі дерть уже в приміщенні ферми
проходить термічну обробку, змішується відповідно до
складу раціону і у вологому вигляді (рис. 4) подається
вручну до металевих годівниць. Наявна автоматизована подача води.
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Рис. 4 – Посудина для транспортування і роздавання вологого
корму

До складу раціону в годівлі свиней входять: дерть
ячмінна, зерновідходи від кукурудзи, пшениці, сої,
гороху, а також інші добавки. Приблизний раціон та
витрата корму за різними статево-віковими групами,
який використовується на фермі, наведено в таблиці 1.
Починаючи з 7-го дня після народження поросят їм
дають престартовий комбікорм фірми D-mix.
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Технологія механізації, автоматизації виробництва
та обладнання. Клітки – саморобні, зроблені відповідно до вимог ВНТП, у родильному відділенні наявні
індивідуальні станки 8 штук, які використовуються під
час опоросу свиноматки. Годують тварин вручну подачею корму відром або черпаком у металеві годівниці
(рис. 5), але також наявні дві бункерні годівниці виробництва Big Dutchman.
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Рис. 5 – Металева годівниця

Гній видаляють транспортерами ТСГ-160, ТСГ-2Б,
ТСГ-3Б. Далі через вертикально вигрібний транспортер гній потрапляє на причіп і потім по заповненні причепа вивозиться (рис. 6). Завдяки використанню соломи для підстилки, рідка фракція відсутня і відходить
разом із гноєм через гноєтранспортер.

Рис. 8 – Обігрів новонароджених поросят
інфрачервоною лампою

Теорія і практика невід’ємні складові успіху!
Висновок за вами…

Аннотация. В статье приведена краткая информация о реорганизации института преимущества реорганизации, а также описано современное состояние
животноводства (свинофермы) в УкрНИИПИТ им. Л.
Погорелого, описаны технологии и процессы, используемые на свиноферме.
Рис. 6 – Система видалення гною на свинофермі
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

На фермі працюють 3 людини (позмінно), а також
головний зооінженер.

Summary. The article provides brief information
about the reorganization of the institute of the benefits of
reorganization, as well as describes the current state of
animal husbandry (pig farms) in UkrNDIPVT L. Pogorily,
described technologies and processes used on the pig
farm.

Стаття надійшла до редакції 3 листопада 2021 р.

Рис. 7 – Пічка для обігріву родильного приміщення

Мікроклімат у приміщенні. Опалюється тільки
родильне відділення дровами (рис. 7). Поросята, які
утримуються біля свиноматок, забезпечені комфортною зоною з підігрівом та мають зручний доступ до
свиноматки під час годівлі. Новонароджених поросят
обігрівають (до двох тижнів) інфрачервоними лампами
(рис. 8). Провітрювання відбувається проточно-витяжним способом. Освітлюють приміщення природнім
(вікна) та штучним (лампочки) способом.
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.354.2:001.8

Шустік Л., канд. техн. наук, Гайдай Т., канд. техн. наук, Занько М., канд. техн. наук, ст. наук. співроб.,
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Регістр зернозбиральних комбайнів: розроблення
науково-методичних основ для його побудови та
формування і практичне застосування
У статті представлено методичні основи побудови регістру зернозбиральних комбайнів, наявних на ринку
України, і визначення необхідних зернозбиральних комбайнів та їхньої кількості під час формування парків комбайнів зерновиробних господарств певного рівня агротехнологій та виробничої потужності.
Ключові слова: зернозбиральний комбайн, технічні параметри, парк комбайнів, пропускна здатність, ранжування, регістр.
Постановка проблеми. На ринок України зараз
постачаються до трьохсот моделей зернозбиральних
комбайнів різних компаній-виробників. Природно, що
всі вони характеризуються різною пропускною здатністю та мають відповідну продуктивність.
Зернозбиральний комбайн, як і будь-який товар
сільськогосподарського машинобудування, має безліч властивостей та характеристик, різних за своєю
природою, які в підсумку і визначають його споживчі
властивості та цінність. Необхідно зазначити, що
основною споживчою властивістю зернозбирального
комбайна є його продуктивність [1]. З орієнтацією на
неї господарство певної потужності і виробничого
спрямування купує та використовує комбайн згідно з
його призначенням. Однак попередня оцінка функціональної здатності та ефективності на етапі придбання
виконується без урахування конструкційного виконання комбайна та його здатності виконувати збирання
хлібів з урахуванням специфічних особливостей технологічного процесу молотарки. Внаслідок цього проектна експертна оцінка продуктивності комбайна
виконується не обґрунтовано, що не сприяє об’єктивності визначення основного показника – продуктивності, оскільки відповідна методика відсутня. Результати
досліджень свідчать, що встановити достовірно
зазначені показники можна у разі застосування відповідних методів, які базуються на аналізі і оцінюванні
визначальних технічних характеристик [2], параметри
яких обумовлюють функціональний вплив на інтенсивність технологічних процесів та зрештою – на продуктивність комбайна. Кожний комбайн забезпечує не
тільки проектний рівень продуктивності, але й встановлені показники якісної роботи. Відповідно до її
величини кожний комбайн можна розмістити в сформованій групі комбайнів на певному місці. Однак практична реалізація такої оцінки приурочена до польових
умов і сезону збирання хлібів та потребує значних
фінансових та трудових затрат. Реально але в достатній мірі зі значними трудовими та іншими затратами
таку задачу можна вирішити експериментально, коли
в досліджувану групу входять 2-3 комбайни. Коли ж є

нагальна потреба порівняти 10-15 комбайнів, які в той
же час знаходяться в різних господарствах, або навіть
інших країнах, то вирішення такої задачі є проблематичним або й зовсім неможливим.
Формування парків господарств – визначення їхнього кількісного складу та застосування комбайнів певного типу марок і потужності, здебільшого, ведеться
орієнтовно, без урахування особливостей конструкції і
експлуатаційних показників як самих комбайнів, так і
факторів, які характеризують зерновиробні господарства – рівня агротехнологій, структури і посівних
площ та урожайності культур для комбайнового збирання. Внаслідок цього комбайнові парки формуються
дуже орієнтовно. Це не сприяє повноцінному технологічному завантаженню і використанню комбайнів і економічності ведення зернового господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка
та порівняння зернозбиральних комбайнів можливі за
різними критеріями і показниками. Аналіз тенденцій
розвитку конструкції сучасних комбайнів провідних
компаній-виробників свідчить, що молотарка в цьому
процесі займає головне місце [3]. Саме вона визначає
рівень продуктивності, яку може забезпечити комбайн. Продуктивність комбайна, насамперед, базується на функціональній здатності молотильної системи та молотарки загалом. Їх, зі свого боку, визначають
тип молотильно-сепарувальної системи (МСС) [4-5],
інтенсивність процесів обмолоту і основної сепарації
зерна технічні параметри основних робочих органів,
які задіяні в цьому процесі. Встановлений рівень продуктивності комбайна та оптимальні витрати палива
можливі за відповідного енергозабезпечення – потужності двигуна.
Одним з критеріїв відповідності енергозабезпечення проектній продуктивності комбайна прийнято
узгодженість його величини з технічними параметрами молотильно-сепарувальної системи [6].
Інші агрегати і системи – зернова жатка, бункер для
зерна та рівень адаптованості до умов роботи також
спрямовані на реалізацію комбайном проектного рівня
продуктивності [6-7].
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- визначення та експертне оцінювання номенклатури показників технічної характеристики зернозбиральних комбайнів кожного типу, які впливають на величину продуктивності і пропускної здатності та встановлення їхніх значень;
- порівняльний аналіз показників технічної характеристики зернозбиральних комбайнів та їхнє розташування в порядку зростання їхньої величини.

Коефіцієнт відносно
еталонного
комбайна

Продуктивність, т/год

кВт к.с.

Пропускна
здатність, кг/с

Потужність
двигуна

Площа обмолоту та
основної сепарації
зерна, м2
Довжина соломотряса,
м

Діаметр молотильного
барабана, мм

Ширина
молотарки,мм

Компанія
виробник

Марка
комайна

Таблиця 1 – Регістр зернозбиральних комбайнів
барабанного типу (фрагмент)

№ п/п

Кожний комбайн має свій рівень продуктивності, за
якої він не тільки забезпечує проектний рівень продуктивності, а й встановлені показники якісної роботи.
Відповідно до її величини кожний комбайн можна розташувати на певному місці, серед інших комбайнів,
тобто – надати ранг. Ранжування згідно з пропускною
здатністю комбайна можна провести за результатами
експлуатаційно-експериментального оцінювання [6- 7].
Оцінювання комбайна за пропускною здатністю
можна виконати виключно відповідно до його технічних параметрів. Тобто, ранжування комбайна можна
виконати з допомогою простих методів. Зараз, визначаючи кількісний склад парків комбайнів, вони не
застосовуються, бо їх немає. До них, окрім достовірності отриманих результатів, висуваються вимоги
забезпечення ефективного практичного використання
на рівні господарств різних типорозмірів та господарського спрямування.
Мета роботи розроблення науково-методичних
основ для визначення функціональної та пропускної
здатності комбайна певного типу і побудова на її основі Регістру зернозбиральних комбайнів, який дає
змогу сформувати парк комбайнів конкретного зерновиробного господарства.
Виклад основного матеріалу. Для досягнення
мети роботи комбайни всіх компаній-виробників,
наявних на ринку України і які використані для формування парків господарств, диференційовані на три
типи: з молотарками барабанного, роторного та комбінованого типів. Зважаючи на значну кількість показників та їхніх параметрів, які характеризують кожний
комбайн, доцільно встановити технічну характеристику або показник призначення, який може бути прийнятий як оцінюваний, тобто – рангу комбайна. Ранг –
багатозначний термін, який може означати категорію,
ступінь відмінності, спеціальне звання, розряд, рівень
в будь-якій ієрархії. Відносно значної кількості зернозбиральних комбайнів, наявних на ринку, він визначає, відповідно з певною методикою, ранг комбайна,
який може означати в кількісному відношенні місце
або рівень у сформованій для оцінювання групі комбайнів.
У межах кожного типу комбайни в порядку наростання ранжовані згідно з пропускною здатністю. У
такий спосіб виконано ранжування комбайна і
визначено його ранг («місце») серед інших комбайнів.
Тобто отримано регістр зернозбиральних комбайнів –
об’єктивно ранжований та науково-класифікований за
типами і класами їхній перелік (база даних) з науковометодичними викладками, результатами випробувань
та експертною оцінкою взаємозв’язку окремих машин
з потребами певного типу сільгоспвиробників.
Регістр зернозбиральних комбайнів розроблено на
основі такого алгоритму:
- формування однотипних груп комбайнів за типом
молотарки (барабанна, роторна або комбінована,
табл. 1-3). Тобто комбайни кожної із цих груп мають
спільні та аналогічні порівнювані признаки, які й дають
змогу не тільки їх об’єднати в групи, але й порівнювати;
- формування масиву номенклатури показників,
необхідних для оцінювання пропускної здатності та
продуктивності;

Комбайни з пропускною здатністю (3-5) кг/с
SR-2035 Sampo
1 «Sampo Rosenlev 1110 500 0,51 3,83 74 100 3,5 5,7 0,40
Rosenlev»
2

ТС-5040
New 1040 607
New
Holland Holland

ТС-5050
New
Holland
TC-54
4
New
Holland
SR-2065
5 «Sampo
Rosenlev»
6 «Єнісей1200»
3

New
Holland 1040 607

0,62 3,85 129 175

4

6,5 0,45

0,62 3,85 129 175

4

6,5 0,45

New
*
*
*
Holland 1040 606 0,94 3,85 125 170 4,5 7,4 0,50
Sampo
Rosenlev 1110 500
ТОВ
«БКТЗ» 1200 550

0,51 4,32 1100 150 4,5 7,4 0,50
0,78

2,9 136 185

5

8,2 0,55

Для формування регістру зернозбиральних комбайнів з барабанною молотаркою були визначені та
прийняті, як визначальні, такі показники технічної
характеристики [6]:
- ширина молотарки;
- діаметр молотильного барабана;
- площа обмолоту та основної сепарації зерна в
МСС;
- довжина соломотряса;
- потужність двигуна.
У регістрі комбайнів з роторною молотаркою за
визначальні показники прийняті:
- діаметр та довжина ротора;
- сумарна площа роторної системи обмолоту та
сепарації зерна;
- площа системи очищення зерна;
- потужність двигуна.
Третій тип комбайнів – комбінований, – визначає
конструкція МСС з двома технологічно поєднаними
робочими системами. У їхньому складі, як основні
робочі органи для обмолоту хлібної маси, використано
барабан бильного типу, а для її сепарації – соломосепаратор роторного типу. Пропускну здатність та продуктивність визначають системи обмолоту та остаточної сепарації зерна. Для формування регістру комбайнів комбінованого типу за визначальні прийняті параметри таких технічних характеристик [6]:
- ширина молотарки;
- діаметр молотильного барабана;
- площа обмолоту та основної сепарації зерна в
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Коефіцієнт відносно
еталонного
комбайна

Продуктивність, т/год

Потужність двигуна
(максимальна), к.с.
Пропускна здатність,
кг/с

Сумарна площа
обмолоту та сепарації
зерна, м2
Площа системи очищення зерна, м2

Довжина ротора, мм

Діаметр ротора, мм

Компанія
виробник

Марка
комайна

№ п/п

зоні барабанної МСС;
- діаметр, довжина та кількість роторівcоломосепараторів;
- потужність двигуна.
Таблиця 2 – Регістр зернозбиральних комбайнів
роторного типу (фрагмент)

Комбайни з пропускною здатністю (10-15) кг/с
1 CASE-IH
2344 CASE-IH 610 2800 2,80 3,8 174 10 14,7
TR-87
New
2
New
430 2197 2,42 5,8 200 10 16,4
Holland Holland
3 CASE-IH
CASE-IH 610 2800 2,80
2166
TR-97
New
4
New
430 2197 2,42
Holland Holland
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З урахуванням наведених методичних основ сформовано Регістр із 195 моделей зернозбиральних комбайнів (табл. 1-3, фрагмент) [6].
Для визначення моделі зернозбирального комбайна зернозбирального комбайна певного типу та продуктивності відповідно до характеристик господарства із використанням Регістру побудовано алгоритм
(рис. 1).

1,0
1,1

3,8 215

11

1,22

5,8 270

13 21,3 1,44

John
600
John
Deere
Х 3130 2,50 3,61 284 14 22,9 1,55
Deere
9560 STS
678
CASE-IH CASE-IH 762
2790 2,80 5,1 280 14 22,9 1,55
2388
6
John
John
600
Deere
Deere
Х 3130 2,90 3,55 295 14 22,9 1,55
9570 STS
678
5

1

Коефіцієнт відносно еталонного
комбайна

Продуктивність, т/год

Пропускна здатНість (ранг), кг/с*

максимальна

Потужність двигуна
к.с.
номінальна

Довжина ротора-сепаратора
/кількість, мм/штук

Діаметр ротораcоломосепаратора х кіль-кість,
мм /штук

Площа обмолоту та основної
сепарації зерна, м2

Ширина
молотарки,мм
Діаметр молотильного барабана,
мм

Компанія
виробник

Марка
комайна

№ п/п

Таблиця 3 – Регістр зернозбиральних комбайнів з
молотаркою комбінованого типу (фрагмент)

John
1,05 (464Deere- John 1400 660 + 502) 3400
х 2 310 336 16 26,2 1,77
9780 CTS Deere
0,25 х 2

х 4200 355 373 18 29,5
2 TucanoClaas 1580 450 1,75 570
480
1
х1

2

Lexion- Claas 1420 600 1,98 445 х 4200 385 415 18 29,5
570C
2
х2

2

3

John
(464
John 1400 660 1,05
4 Deere- C Deere
+ -502) 3400
х 2 400 400 20 32,7 2,22
670
0,25 х 2
Lexion 1,05
х 4200 425 455 20 32,7 2,22
5 570 Terra Claas 1420 600 + 445
2
х2
Trac
0,93
- Claas 1420 600 1,98 445 х 4200 431 466 21 34,3 2,33
6 Lexion
750
2
х2
- Claas 1700 600 2,37 445 х 4200 530 586 26 42,5 2,88
7 Lexion
770
2
х2
- Claas 1700 600 2,08 445 х 4200 462 517 25 40,1 2,77
8 Lexion
580
2
** за співвідношення зерна до соломи (соломистості) - 1:1,2 і урожайності
зерна не менше 60 ц/га

Рис. 1 – Алгоритм визначення зернозбирального комбайна
певного типу та продуктивності для потреб господарства

Першим кроком у використанні алгоритму для
визначення моделі зернозбирального комбайна є
визначення співвідношення площі господарства до
рекомендованих типорозмірів (згідно Регістру: до 50 га,
50-500 га, 500-2000 га, 2000-7000 га та більше 7000
га). За рекомендованими типорозмірами з досить
високою достовірністю можна визначитися з рівнем
технологій, які використовуються в господарстві, їхнім
фінансовим забезпеченням, сівозмінами, станом технічного забезпечення (зокрема і можливості застосування нової чи вживаної техніки), рівнем фахової підготовки технічних працівників, які працюють з комбайнами, сезонним навантаженням на комбайн тощо.
Другим кроком є узгодження за величиною урожайності зерна – до 35 ц/га, 35-45 ц/га, 45-55 ц/га, 5565 ц/га та більше 65 ц/га, – яка залежно від типорозміру господарства визначає завантаження й ефективність використання зернозбиральних комбайнів у різних умовах експлуатації.
Третім кроком є узгодження необхідної величини
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пропускної здатності зернозбирального комбайна з
наведеними у Регістрі (від 3 до 25 кг/с) відповідно до
площі господарства та урожайності культури, вирощування якої є пріоритетним у господарстві. Крім того,
величина пропускної здатності і особливості умов збирання урожаю є визначальними також і у виборі зернозбирального комбайна за типом молотарки – з барабанною, роторною чи комбінованою.
Визначаючи необхідну для господарства кількість
зернозбиральних комбайнів, необхідно врахувати:
- реальну площу під зерновими культурами в господарстві (S, га);
- змінну продуктивність проектного комбайна
(Wзмін проект, га/год), яка визначається в установлені
оптимальні терміни роботи за умови забезпечення
регламентованої якості виконання процесу – допустимого рівня втрат зерна за молотаркою (до 1,5 %);
- завантаження комбайна (Q, га) на збиранні зернових колосових культур.
Для розрахунку змінної продуктивності проектного
комбайна використовують порівняння його пропускної
здатності з пропускною здатністю «комбайна-еталона» – збирального комбайна середнього класу
(q=9 кг/с). Співвідношення показників пропускної
здатності q обох зернозбиральних комбайнів отримує
значення еталонного коефіцієнта k (таблиці 1-3
Регістру). Змінну продуктивність проектного комбайна
визначимо згідно з формулою:
Wзмін проект = Wзмін еталон. / k (га),
де Wзмін еталон - продуктивність за 1 годину часу зміни
комбайна-еталона.
Розрахункове технологічне завантаження проектного комбайна під час пікових завантажень (тобто,
на збиранні зернових колосових культур в оптимальні
агротехнічні терміни) становитиме:
Q = Wзмін проект х Тзміни х Топт , га;
де Тзміни – тривалість зміни (як правило, приймають
Тзміни = 10 год);
Топт – оптимальні терміни збирання зернових колосових культур (приймають Топт = 10 днів).
Тоді необхідна кількість зернозбиральних комбайнів прийнятого типу та класу для збирання зернових
культур на певній площі за визначеної тривалості зміни
в оптимальні агротехнічні терміни збирання та з регламентованою якістю визначається за формулою:
Nпот = S / Q,
де Nпот – необхідна кількість комбайнів прийнятого
типу та класу, шт.;
S – певна площа зернових колосових культур для
збирання в оптимальні агротехнічні терміни збирання, га.
Визначення пропускної здатності згідно з фактичною продуктивністю комбайна та навпаки –
продуктивності згідно з пропускною здатністю.
Оціночно-функціональний показник «пропускна
здатність» конкретного комбайна можна визначити:
- аналітично, згідно з Регістром комбайнів;
- розрахунково – за результатами експлуатаційного оцінювання.
Але, насамперед, визначаючи пропускну здатність
згідно з фактичною продуктивністю комбайна та
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навпаки – продуктивність згідно з пропускною здатністю, необхідно уяснити агрономічний термін «соломистість», який є невід’ємним елементом умов роботи
комбайна та «бере участь» у формуванні показника
«пропускна здатність» і в певній мірі впливає на змінну
продуктивність комбайна. Він визначає співвідношення урожаю зерна до урожаю соломи на 1 га або на
дослідній ділянці встановленої площі і становить як 1 :
(0,8-1,5). Наприклад: маємо урожайність зерна 50
ц/га, а урожай соломи з цієї ж площі – 60 ц/га. Тоді
соломистість буде становити: 50 : 60 = 1 : 1,2. Комбайн
за 1 годину основного (безперервного) часу роботи
намолотив (Wо, т/год) 20 тонн зерна. На цій ділянці,
згідно із соломистістю 1: 1,2, комбайн «технологічно
«пропустив через себе», обмолотив (Wс, т/год), 20 х
1,2 = 24 тонни соломи. Всього ж комбайн в «собі» технологічно переробив 20 + 24 = 44 тонни маси. Тоді,
пропускна здатність (q, кг/с) буде рівна: q = (Wз,+ Wс )
/3,6 = 44 : 3,6 = 12,2 (кг/с). За іншої соломистості,
наприклад – 1 : 0,8, (але ж цим намолотом зерна),
обмолочено буде всього: 20 + 20 х 0,8 = 36 тонн маси.
Пропускна здатність буде становити: 36 : 3,6=10 (кг/с).
А як «перейти» від визначеної пропускної здатності
комбайна згідно з його технічними параметрами – до
продуктивності? Наприклад: комбайн КЗС-9-І
«Славутич» згідно з технічними параметрами молотарки повинен забезпечити пропускну здатність 9 кг/с. Ці
9 кг маси, що проходять за 1 секунду через молотарку
в своєму складі містять і зерно, і солому. Скільки їх?
Знову ж таки, використаємо показник «соломистість».
Наприклад, з досвіду використання в «своєму» господарстві певного сорту зернової колосової культури
(пшениці) відомо, що соломистість становить 1 : 1.
Тоді із цих 9 кг на зерно приходиться 9: (1 + 1) = 4,5 кг.
За 1 годину безперервного (основного) часу буде
намолочено 4,5 х 3,6 = 16,2 тонн зерна. Але намолот за
1 годину основного часу – це в значній мірі ідеалізований показник, оскільки в цей час не включені затрати
часу на вивантаження зерна, на повороти, певні зупинки і таке інше. Внаслідок цього, щоб отримати експлуатаційну продуктивність необхідно продуктивність
за 1 год. основного часу помножити на коефіцієнт з
діапазону 0,67-0,75 (для сучасних комбайнів він буде
рівним більшому значенню показника): 16,2 х 0,70 =
11,3 тонни. А за 10 годин змінної роботи буде намолочено 11,3 х 10=113 тонн.
Постійне оновлення бази даних Регістру допоможе
оптимально реалізувати стратегію оновлення парку
зернозбиральних комбайнів у господарствах застосуванням сучасних збиральних машин високого технічного рівня та з новітніми техніко-технологічними
рішеннями, що сприятиме підвищенню економічної,
енергетичної та екологічної ефективності в умовах
глобальних кліматичних змін.
Висновки. На основі розроблених науково-методичних основ сформовано Регістр зернозбиральних
комбайнів, які наявні на ринку України. Його застосування дає змогу визначити функціональну – пропускну
здатність, тип та марку досліджуваних зернозбиральних комбайнів і на їхній базі сформувати парк комбайнів конкретного зерновиробного господарства.
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Аннотация. В статье представлены методические
основы построения регистра зерноуборочных комбайнов, которые присутствуют на рынке Украины а
также определения необходимого зерноуборочного
комбайна и его количества при формировании парков
комбайнов зерновых хозяйств определенного уровня
агротехнологий и производственной мощности.
Summary. The methodical bases of construction of
the register of grain harvesters are presented in the article. On the basis of the developed scientific and methodical bases the Register of grain harvesters which are present in the market of Ukraine is formed. Its application
allows to determine the functional capacity, type and
brand of the studied combine harvesters, and on their
basis to form a fleet of combines of a particular grain
farm. level of agrotechnologies and production capacity.
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Технологічна адаптація тракторів
загального призначення
У статті викладено нові елементи оцінювання технологічної адаптації тракторів загального призначення.
Обґрунтовані залежності швидкісних режимів руху тракторних агрегатів оптимальних щодо продуктивності та
економічності на основному обробітку ґрунту. Запропонована методика оцінки стійкості руху трактора на транспортних роботах з урахуванням затрат енергії на криволінійній ділянці шляху.
Ключові слова: трактор, загальне призначення, технологічна адаптація, критерій ефективності, оптимальна
швидкість, транспортні роботи, стійкість руху.
Вступ. Трактори загального призначення застосовуються під час виконання енергоємних агротехнологічних процесів основного обробітку ґрунту, культивації, сівби тощо, зокрема у складі комбінованих і транспортно-технологічних агрегатів. За ступенем пристосованості трактора до виконання технологічного процесу оцінюється його технологічна адаптація. При
цьому, на енергоємних роботах, наприклад оранці,
необхідне розв’язання наукової проблеми підвищення
ступеня використання потенціальних можливостей
трактора і сільгоспмашин, які агрегатуються з ним, на
основі оптимального узгодження їхніх тягово-швидкісних характеристик за різних умов експлуатації.
Особливу актуальність розв’язання цієї проблеми
визначає насичення аграрного сектора України потужними тракторами загального призначення, здебільшо-

го імпортного виробництва.
В основу відомих досліджень і публікацій [1, 2] технологічної адаптації тракторів покладена методика
оцінювання прямих паливо-енергетичних витрат палива без оцінювання їхніх умов експлуатації та режимів
робочого ходу. Ця методика обґрунтування оптимальних швидкостей руху тракторного агрегата передбачає виконання великого об’єму експериментальних
робіт за стабільного руху на гоні і не дає змоги оцінити
його енергетичний баланс з урахуванням енергетичного потенціалу агрегата. На необхідність врахування
цих складових під час технологічної адаптації тракторів
звертається увага у роботах [3, 4].
Метою статті є викладення нових положень технологічної адаптації тракторів загального призначення за
різних умов експлуатації.
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Основна частина. Зважаючи на обмежені можливості підвищення робочих швидкостей руху машиннотракторних агрегатів (МТА) через технологічні причини, зростання потужності двигуна для забезпечення її
повної реалізації вимагає збільшення експлуатаційної
маси трактора за незначного зростання його енергонасиченості. Проте багаторічний досвід випробувань
тракторів у Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого [5] показав, що середньозважений ступінь
корисного використання експлуатаційної потужності
двигуна тракторів загального призначення упродовж
року складає 50-80 %. Тож виникає питання щодо
доцільності підвищення потужності двигунів нових
тракторів, якщо їхнє ефективне використання в експлуатації не забезпечується. Недовикористання
потужності двигуна під час виконання МТА технологічної операції зумовлено багатьма факторами, найважливішими з яких є: нерівномірність енергоспоживання
МТА на робочому ходу, зокрема через коливальний
характер зовнішніх опорів та динамічних навантажень;
резервування потужності для розгону агрегата, особливо транспортного; неможливість раціонального
комплектування МТА і використання їх на знижених
швидкостях, що обмежує тягово-зчіпні властивості
рушія.
Для забезпечення раціонального комплектування
запропоновано оцінювати технологічну адаптацію
трактора за питомими (на одиницю площі) енерговитратами (кДж/м2) у режимі робочого ходу за залежністю:
(1)
,
де Ko – середнє значення питомого тягового опору
на швидкості νo = 1,4 м/с;

– безроз-

мірний коефіцієнт приросту тягового опору від швидкості;
– тяговий ККД трактора.
Технологічна адаптація тракторів загального призначення оцінюється, насамперед, на основному
обробітку ґрунту за традиційною технологією, яка
включає осінню зяблеву оранку оборотним плугом,
весняний передпосівний обробіток ґрунту блочномодульним культиватором, сівбу будь-якою сівалкою
(бажано смуговим або суцільним способом).
Застосування цієї технології обмежено до 10-20 %, в
основному, через підвищені витрати енергоресурсів
(палива). Однак, вона не може бути виключена із
сівозміни на агрофонах після збирання кукурудзи,
соняшника, картоплі, а також під час виконання глибокого обробітку ґрунту.
Підвищення швидкостей руху ґрунтообробних
агрегатів від
до
супроводжується пропорційним зростанням потрібного енергетичного потенціалу
трактора
за
коефіцієнта використання
експлуатаційної потужності двигуна
(рис. 1).
Тенденція застосування в технологічних процесах
основного обробітку ґрунту МТА на базі високоенергетичних тракторів загального призначення та широкозахватних ґрунтообробних комплексів яка намітилася,
забезпечує підвищення продуктивності праці та економію енергоресурсів.
Особливо це істотно для сучасних технологій обро-
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бітку ґрунту через ширший діапазон
. Он на
глибокому безвідвальному обробітку та чизелюванню
підвищення швидкості від
=2,1 м/с до
=2,84 м/с
супроводжується зростанням потрібної експлуатаційної потужності тракторного двигуна на 33,1 %. На
поверхневому обробітку та сівбі за нульовою технологією вказане зростання потрібної потужності досягає
36,9 %, а на відвальній оранці не більше 15 %.
Використання тракторів на обробітку ґрунту на споріднених операційних технологіях, як вимагає зміна їхнього енергетичного потенціалу у межах від 1,60 до 2,00.

Рис. 1 – Залежність потрібної потужності
трактора 4К4б від
швидкісного режиму на одинарних та здвоєних колесах

На здвоєних колесах вказані співвідношення залишаються практично незмінними зі зниженням потрібного енергетичного потенціалу для всіх операцій на 910 %, що обумовлено зменшенням коефіцієнта опору
коченню трактора і відповідним зростанням його тягового ККД. За цих умов коефіцієнт використання експлуатаційної маси знижується тільки на режимі допустимого буксування.
Отримані результати можуть бути покладені в
основу оцінювання ефективності сучасних технологій
основного обробітку ґрунту та обґрунтування раціональних швидкісних режимів використання ґрунтообробних машин та агрегатів.
Щоб оцінити технологічну адаптацію тракторів
загального призначення в Харківській філії УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого, були проведені випробування трактора ХТЗ-17221 на виконанні найбільш енергоємного
технологічного процесу глибокого обробітку ґрунту
(рис. 2).

Рис. 2 – Виконання технологічного процесу глибокого обробітку
ґрунту агрегатом трактор ХТЗ-17221 + глибокорозпушувач
ГРУ-2,5 (Франк-2,5)
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Технологічна адаптація ґрунтообробних агрегатів
оцінюється за критерієм ефективності , який відображає максимум питомої продуктивності агрегата та
оптимальності
за мінімумом питомих енерговитрат
[3]:
;
(2)

де
– ширина захвату агрегата, м;
руху, м/с;

– швидкість

– номінальна потужність двигуна, кВт;
–
коефіцієнт використання потужності двигуна, %.
Під час технологічної адаптації трактора необхідно
забезпечити рух агрегата зі швидкостями оптимальними щодо продуктивності
та економічності .
Швидкість оптимальна щодо продуктивності ( ).
Вважаючи, що упродовж зміни складу агрегата не змінюється (
), можна вважати, що на тракторний
агрегат, як об’єкт оптимізації щодо продуктивності,
впливають дві змінні: швидкість агрегата і час . Для
цього випадку функціонал оптимізації
записується
так:
,

(4)

Із (4) отримаємо умову вибору оптимальної щодо
продуктивності швидкості тракторного агрегата (критерій оптимальності):
,

палива. Рішенні цієї задачі виконується за припущення, що ККД трансмісії трактора на різних режимах
роботи – величина постійна. У цьому випадку можна
вважати, що витрата палива
прямо пропорційна
виконаній роботі А трактором на довжині гону за час
:
,

(6)

(3)

де
;
– чистий робочий час за
зміну, год.
Рішення цього функціонала зручне методами варіаційного обчислення [6], перетворивши його у рівняння
Ейлера:
,

Рис. 3 – Експериментальні залежності змінного (5 годин) виробітку
трактора ХТЗ-17221 в агрегатуванні з глибокорозпушувачем ГРУ-2,5 від швидкості руху
під час розпушування
стерні озимої пшениці на глибину:
Δ...Δ – 20-22 см; О...О – 25-27 см; Х...Х – 27-30 см

(5)

– кут нахилу дотичної до
;
– коефіцієнт оптимальності продуктивності агрегата.
Отже, виробіток тракторного агрегата за зміну
буде найбільшою, якщо швидкість агрегата обрана з
умови збереження постійного відношення прирощення продуктивності агрегата до прирощення швидкості
(рис. 3).
Аналіз виробітку агрегата ХТЗ-17221 + ГРУ-2,5
показує, що зона оптимальних швидкостей
щодо
продуктивності залежно від глибини обробітку коливається у межах 4,5-6,5 км/год., причому нижня межа
відноситься до більших глибин обробітку, верхня – до
менших. Зі зміною глибини обробітку ґрунту оптимальна швидкість
визначається перетинанням кривої АБ, для якої критерій оптимальності
має постійне значення, з кривою виробітку агрегата за зміну.
Швидкість оптимальна щодо економічності ( ).
Вибір
виконується за критерієм мінімуму витрати

де – опір пересування тракторного агрегата.
Під час роботи у загоні опір агрегата безперервно
змінюється внаслідок мінливого рельєфу поля, нестабільності глибини обробітку ґрунту і т. д., тобто з
достатнім наближенням можна враховувати
, яке
характеризує . У цьому випадку підінтегральний
вираз у рівнянні (6), який визначає потужність,
необхідну для пересування тракторного агрегата
(
), з функцією шляху
і швидкості
.
Для цього випадку функціонал оптимізації агрегата
щодо економічності (витрати палива ) записується
так:

де

.

(7)

Мінімум витрати палива тракторним агрегатом
буде досягатися за умови виконання першого інтегралу рівняння Ейлера:
.

(8)

Для цього випадку рівняння (8) записуємо так:
,

(9)

де
– критерій оптимальності щодо
економічності агрегата.
Аналіз експериментальних досліджень з оцінювання
показав, що його оптимальне значення досягається за постійного відношення прирощення опору
( ) руху агрегата до прирощення швидкості ( ) (рис. 4).
На рисунку 4 наведені обмеження щодо обертів
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дизеля ( =2100 хв-1).
Як випливає з цього рисунка, коефіцієнти
для
забезпечення мінімуму витрати палива доцільно вибирати різними залежно від глибини обробітку ґрунту: на
розпушення на глибину 27-30 см найбільш прийнятний
= 70; 25-27 см – 60; 20-22 см – 40.
Перетинання залежностей
і
визначають оптимальні швидкості агрегата щодо економічності, які для
трактора ХТЗ-17221 під час розпушування стерні озимої пшениці на глибину 27-30 см коливаються в межах
7,5-8 км/год.; на 25-27 см – 8,5-9 км/год.; на 20-22 см
– 9,5-10 км/год.

Траєкторія руху цього агрегата описується гармонічною кривою
, де
- кут відхилення
поздовжньої осі транспортного агрегата від прямолінійного руху (рис. 6).

Рис. 6 – Схема руху трактора з напівнавісним причепом за
гармонійною траєкторією

Для цього агрегата точка 3 постійно знаходиться на
траєкторії
його кінематичного центра, а точка 4
– на траєкторії руху центра причепа.
Взаємозв’язок траєкторії
трактора і точки 4
причепа на рівномірній швидкості
руху транспортного агрегата описується таким рівнянням руху агрегата:
(10)
Рис. 4 – Залежність годинної витрати палива

, опору агрегата

і коефіцієнт оптимальності щодо економічності
від швидкості для трактора ХТЗ-17221 в агрегатуванні з глибокорозпушувачем ГРУ-2,5 від швидкості руху під час розпушування
стерні озимої пшениці на глибину: 1 – 20…22 см;
2 – 25…27 см; 3 – 27…30 см

Експериментальна оцінка опору агрегата базується на способі, сформульованому авторами цієї
статті: сила опору сільгоспмашини в агрегатуванні з
трактором визначається з відомою масою трактора і
сільгоспмашини за різницею поздовжніх прискорень
розгону на певному ґрунтовому фоні трактора із сільгоспмашиною в транспортному і робочому положеннях.
Під час технологічної адаптації трактора на транспортних роботах, наприклад, в агрегатуванні з напівнавісним причепом, забезпечується насамперед стійкістю його руху на прямолінійній ділянці дороги короткочасним впливом на рульове керування. Ці випробування проведені в Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого на транспортному агрегаті ХТЗ-17221 +
ТСП-16 (рис. 5).

де
– відстань між точками 3 і 4;
– відхилення від поздовжньої координати руху.
Розв’язок рівняння (10) за різних частот і амплітуд
гармонічної зміни траєкторії підтвердило підвищений
вплив параметра на відхилення від курсу руху транспортного агрегата.
У разі досягнення одного (або кількох) функціонального параметра, наприклад швидкості руху,
транспортний агрегат можна розглядати як керовану
систему, математична модель якої записується як
диференціальне рівняння:
(11)
де
– змінний функціональний параметр, який
характеризує стан транспортного агрегата; – функція управління;
– функція, яка задовольняє
умови існування рішення рівняння (11).
Керуючи подібною системою за критерієм стійкості
функціонування, необхідно забезпечити відхилення
дійсної траєкторії руху
керованого функціонального параметра від заданої
в будь-який момент часу
на величину, яка не перевищує (рис. 6).
Для цієї системи рівняння формується за залежностями:
.

,
Якщо позначити
записується так:

, то система рівнянь (11)

,
Рис. 5 – Транспортний агрегат у складі трактора ХТЗ-17221 і
напівпричепа ТСП-16
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(12)

. (13)

Транспортний агрегат буде стабільно функціонува-
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ти, якщо залежність (12) обрана так, що для довільного
за збурення і розузгодження
(відмінність
між функціями
і
) існують такі
i
, за
яких з нерівностей:
,
випливає співвідношення:

,

(14)
Отже, під час технологічної адаптації трактора на
транспортних роботах для забезпеченні стійкості його
функціонування необхідно забезпечити його роботу в
межах
i
.
Оцінюючи роботу транспортного агрегата на криволінійній ділянці шляху (підвертання, повороти),
можна вважати криволінійний шлях на нескінченно
малій ділянці , а рушійну силу постійною. Тоді елементарна робота
на шляху
на швидкості руху
дорівнює
(15)
.
Робота транспортного агрегата на кінцевому переміщенні дорівнює інтегральній сумі елементарних
робіт
.

(16)

За цією залежністю визначається робота транспортного агрегата на певній відстані дороги без підвертань і з підвертаннями. Наприклад, для забезпечення усталеного руху транспортного агрегата ХТЗ17221 + напівпричіп ТСП-16 (маса вантажу – 10000 кг)
на твердій ґрунтовій дорозі на відстані 1000 м було
виконано 36 підвертань, що призвело до підвищення
пройденого шляху до 1170 м і витрати дизельного
палива на 0,15 кг порівняно з витратами під час руху
без підвертань. За енергетичного еквівалента дизельного палива 42,9 МДж цей транспортний агрегат на
відстані 1000 м виконує додаткову роботу 6,4 МДж
(0,15 кг дизельного палива).
Висновки. Технологічна адаптація трактора оцінюється за ступенем його пристосованості до виконання технологічного процесу. Для тракторів загального призначення під час технологічної адаптації на
основному обробітку ґрунту для забезпечення найбільшого виробітку за зміну рекомендовано вибір
швидкості агрегата за умови збереження постійного
відношення прирощення продуктивності агрегата до
прирощення швидкості; максимальна економічність
агрегата досягається за постійного відношення прирощення опору руху агрегата до прирощення швидкості.
На виконанні транспортних робіт технологічна
адаптація трактора під час руху на прямолінійній ділянці дороги оцінюється відхиленням від поздовжньої
координати руху, а на криволінійній ділянці шляху (підвертання, повороти) – додатковими витратами енергії
пройденого шляху.
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Аннотация. В статье изложены новые элементы
оценки технологической адаптации тракторов общего
назначения.
Обоснованные зависимости скоростных режимов
движения тракторных агрегатов оптимальных по производительности и экономичности на основной обработке почвы. Предложена методика оценки устойчивости движения трактора на транспортных работах с
учетом затрат энергии на криволинейном участке
пути.
Summary. The article presents new elements of
assessment of technological adaptation of general purpose tractors.
Dependences of speed modes of movement of tractor
units optimum on productivity and economy on the basic
cultivation are substantiated. The method of estimating
the stability of the tractor movement during transport
works taking into account the energy consumption on the
curved section of the road is proposed.
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Що нового в Державному реєстрі
технічних засобів
У статті наведено інформацію про сільськогосподарську техніку, включену до Державного реєстру технічних
засобів для агропромислового комплексу України (далі — Державний реєстр) за наказом Мінекономіки України
від 26.03.2021 року № 644, а також охарактеризовані деякі машини, включені до Державного реєстру.
Ключові слова: технічні засоби для АПК, Державний реєстр, випробування, інформаційна база даних, споживчі характеристики, реєстраційне посвідчення.
Вступ. За наказом Мінагрополітики України від
14.07.2009 р. № 488 [1] створено Державний реєстр
технічних засобів для агропромислового комплексу
України, який впродовж 12 років слугує інформаційною базою даних щодо сільськогосподарської техніки
та її споживчих характеристик. Отримавши позитивні
результати під час випробувань та рекомендовані для
застосування в агропромисловому комплексі України,
технічні засоби включаються до Державного реєстру.
Державний реєстр ведеться за 17 групами машин.

Рис. 1 – Наказ Мінекономіки України від 26.03.2021 року № 644

Основна частина. Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в
2021 році продовжено наповнення інформаційної бази
щодо споживчих характеристик сільськогосподарської техніки, наявної на ринку України. За результатами
випробувань 2020 року, відповідно до наказу
Мінекономіки від 26.03.2021 року № 644 (рис. 1), було

включено до Державного реєстру 81 технічний засіб
для АПК за групами машин [2].
За цим наказом
в
Державному
реєстрі
технічні
засоби представлені 31-м вітчизняним та 8-ма іноземними виробниками (рис. 2). Їхня Рис. 2 – Співвідношення вітчизняних та
кількість за група- іноземних виробників, представлених в
Державному реєстрі за наказом
ми машин показаМінекономіки від 26.03.2021 року № 644
на на рис. 3.

Групи машин
1 – трактори, машини мобільні навантажувальні та причепи
2 – машини для обробітку ґрунту
3 – машини для сівби та садіння
4 – машини та обладнання для приготування та внесення добрив
5 – машини для захисту рослин
6 – машини для зрошення та меліорації
7 – машини для заготівлі кормів
8 – машини для збирання зернових культур
9 – машини для збирання технічних культур
10 – машини для овочівництва, садівництва та виноградарства
11 – машини для тваринництва і птахівництва
12 – машини та обладнання для лісового господарства
13 – c.-г. електроніка та ТЗ для керованого землеробства
14 – машини, агрегати і комплекси для післязбиральної обробки і зберігання врожаю
15 – засоби малої механізації
16 – технічні засоби для використання нетрадиційних джерел енергії
17 – інші технічні засоби
Рис. 3 – Кількість технічних засобів (ТЗ) вітчизняного та іноземного
виробництва за групами машин, представлених в Державному
реєстрі за наказом Мінекономіки від 26.03.2021 року № 644

У рамках 33 Міжнародної агропромислової
виставки «АГРО―2021» проведено круглий стіл «Нові
технічні засоби, рекомендовані для застосування в
© Цема Т., Рижкова С. 2021
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Україні», під час якого представникам виробників та
постачальників сільськогосподарської техніки були
вручені Реєстраційні посвідчення на зареєстровані
технічні засоби.
Вручення відбувалося за участі першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства
України Висоцького Т. М., колишнього директора
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Кравчука В. І. та представників інституту і його філій (рис. 4).

Новизною конструкції подрібнювача є:
― підсилена платформа;
― трансмісія, яка складається з карданного вала з
обгінною та фрикційною муфтами, що створює умови
для плавного запуску ротора та запобігає пошкодженням від перенавантажень.

Рис. 6 – Подрібнювач Kansas-170

Рис. 4 – Вручення Реєстраційних посвідчень представникам
виробників та постачальників сільськогосподарської техніки

За дванадцять років до Державного реєстру було
включено 1276 найменувань сільськогосподарської
техніки та обладнання як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Стан наповнення Державного
реєстру за групами машин на 01.11.2021 року наведено на рисунку 5.

Роботи зі знищення в міжряддях небажаної рослинності подрібнювачем Kansas-170 виконуються в стислі
терміни, забезпечується економія часу та ресурсів
порівняно із застосуванням мотокіс, які використовують в господарствах під час таких робіт [3].
Ще одне вітчизняне підприємство ТОВ «Спецкран»
виготовляє мотовози маневрові ММТ-2М (рис. 7) та
мотовози-навантажувачі ММТ-2П (рис. 8) на базі тракторів марок ХТЗ та ХТА, призначені для експлуатування на залізничних шляхах з колією 1520 мм агропромислових комплексів, промислових підприємств,
морських та річкових портів.

Рис. 7 – Мотовоз маневровий
ММТ-2М

Рис. 5 – Стан наповнення Державного реєстру технічними засобами за групами машин (кількість)

Усі технічні засоби, в кількості 81 екземпляр, які
пройшли випробування в 2020 році, вперше включені
до Державного реєстру. Хотілося б коротко відмітити
деякі з них.
ТОВ «Красилівагромаш» з 2006 р. є виробником
професійної ґрунтообробної техніки, серед якої успішним виявився початок виготовлення подрібнювачів
Kansas-170 (рис. 6), які призначені для подрібнення та
очищення полів, лісових доріг та просік лісу від заростей кущів, чагарників, дерев діаметром до 50 мм.

Рис. 8 – Мотовоз-навантажувач ММТ-2П

Мотовози ММТ-2М та ММТ-2П окрім трактора
складаються з додатково змонтованого навісного
обладнання, яке забезпечує: рух трактора по залізничному шляху, проведення маневрових робіт на ньому та
виконання тягових робіт на автомобільних дорогах.
Перевага вітчизняних мотовозів полягає у їхній вартості ( в 3-4 рази менше порівняно з іноземними аналогами), а також знижує в 3-5 разів експлуатаційні витрати на утримання вагонного парку підприємства. За
маси 11-14 т та потужності 300 к. с. цей клас мотовозів
на колійному ході розвиває тягову силу до 1500 т зчіпної ваги з витратою палива 7-8 л/год, що значно
менше ніж за використання маневрових тепловозів
потужністю 1200 к. с. [4].
Групу машин «Машини для внесення рідких добрив» поповнено ін’єкційним підживлювачем рослин
(рис. 9) ТОВ «Максимарин-Агро», який виготовлено за
технологією CULTAN ― внесення дозовано та точково
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карбамідно-аміачної суміші, рідких комплексних добрив безпосередньо в кореневу зону рослини, де, як
правило, більше вологи ніж на поверхні. Завдяки
цьому, коефіцієнт засвоєння азоту буде вищим ніж під
час поверхневого внесення. Також ця технологія витримує рівномірність дозування по всій площі, на відміну від розкидачів та обприскувачів, на які впливає
швидкість вітру. Отже, підживлювач має значну перспективу у використанні завдяки зменшенню витрат
діючої речовини, зручності налаштування та управління робочим процесом [5].

кого виробництва, яке сприяє підтриманню оптимальних параметрів для здійснення аеробної ферментації
цих відходів. Підтримання необхідної температури та
вологості у бурті зберігає якість компосту та запобігає
втратам його цінності.

Рис. 11 – Перемішувач компосту VK-3000

Рис. 9 – Ін’єкційний підживлювач рослин

У Державному реєстрі в групу машин «Машини для
зрошення та меліорації» вперше було включено вітчизняну широкозахватну дощувальну машину ШКДМУ
(рис. 10) виробництва ТОВ «Варіант Агро Буд», яка
призначена для поливу (дощуванням) на великих площах вирощування сільськогосподарських культур.

Застосування перемішувача компосту VK-3000
забезпечує виконання технологічного регламенту під
час пришвидшеного біотермічного компостування
органічних відходів на відкритих майданчиках і отримує високоякісне біологічно активне добриво за 1,5-2
місяці. [7].
Також до цієї групи машин внесено танк-охолоджувач молока уніфікованого ряду серії ТСool M об’ємом
6200 л виробництва німецької компанії «GEA» (рис.12).

Рис. 12 – Танк-охолоджувач молока уніфікованого ряду серії
ТСool M

Рис. 10 – Універсальна комбінована дощувальна машина марки
ШФДМУ

Конструкція дощувальної машини забезпечує рух
дощувальної ферми як у фронтальному, так і в круговому режимі, що обумовлює можливість проводити
полив площ різної конфігурації. Також може здійснюватись полив на двох поряд розташованих полях
завдяки розвороту дощувальної ферми на 180є відносно силового візка, що збільшує площу, яка обслуговується машиною [6].
У групі машин «Машини для тваринництва і птахівництва» слід відмітити перемішувач компосту VK-3000
(рис.11) виробництва ТОВ «Лізава»
Він призначений для рівномірного перевертання
буртів з органічними відходами сільськогосподарсь-
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Танк-охолоджувач молока призначений для охолодження та зберігання охолодженого молока за температури до +4 oС. Він обладнаний двома компресорними агрегатами, які працюють на екологічно-безпечному хладоні R404А та характеризуються досить високою надійністю та економічністю. Танк-охолоджувач
має комп’ютерну систему контролю та управління
процесами охолодження і зберігання молока, промивання та дезінфекції. Охолоджене молоко по закінченні бактерицидної фази зберігає якість свіжовидоєного
молока та відповідає нормам ґатунку «Екстра».
Використання танка-охолоджувача серії ТСool M
доцільно на фермах з добовим надоєм біля 6000 л,
чим уникає зайві витрати під час технологічного процесу [8].
Щороку до Державного реєстру в групу «Машини і
обладнання для лісового господарства» вносяться
технічні
засоби
вітчизняного
підприємства
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«Спецлісмаш» — основного на ринку України, яке
виготовляє лісогосподарську техніку для садіння та
догляду за лісовими насадженнями. У 2020 р. на
випробування був представлений такий специфічний
технічний засіб, як машина для посадки саджанців
дворядкова МПС-2 (рис. 13).

Рис. 13 – Машина для посадки саджанців дворядкова МПС-2

Машина призначена для посадки саджанців після
попередньої оранки або глибокого дискування.
Робочий процес включає в себе: підготовку посадкового місця, подачу посадкового матеріалу в сошник
машини, переміщення його в борозні та загортання
кореневої системи ґрунтом з ущільненням підгортачами. Порівняльною оцінкою новизни конструкції є встановлення удосконаленого гвинтового механізму регулювання розміщення дискових загортачів по ширині та
висоті відносно гряди, який забезпечує подачу
необхідної маси ґрунту для якісного закриття посадкової щілини. Застосування машини дворядкової МПС-2
забезпечує виконання робіт у більш стислі терміни,
економію часу та ресурсів порівняно із застосуванням
однорядних машин, які нині широко застосовуються у
лісових господарствах України [9].
Висновки. Усі технічні засоби, в кількості 81 екземпляр, які включені до Державного реєстру в 2021 році,
мають задовільні експлуатаційно-технологічні показники, відповідають вимогам НД та рекомендовані до
застосування в господарствах України.
З повним переліком технічних засобів, включених
до Державного реєстру, можна ознайомитись на сайті
agrotechnika-ukr.com.ua.
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Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной технике, включенной в
Государственный реестр технических средств для
агропромышленного комплекса Украины (далее —
Государственный реестр) по приказу Минэкономики
Украины от 26.03.2021 года № 644, а также охарактеризованы некоторые машины, включенные в
Государственный реестр.
Summary. The article provides information on agricultural machinery included in the State Register of technical means for the agro-industrial complex of Ukraine
(hereinafter - the State Register) by order of the Ministry
of Economy of Ukraine from 26.03.2021 № 644, and
describes some machines included in the State Register.
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Наказ Мінагрополітики від 14.07.2009 р. № 488. URL:
http://minagro.gov.ua
2 Про включення технічних засобів до Державного
реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 26.03.2021 р.
№ 644 та додаток до наказу. 12 с.
3 Подрібнювач Kansas-170: протокол державних
випробувань. Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л.
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Дослідження за актуальними проблемами АПК
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Лебедєв А., д-р техн. наук, проф., (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.
Петра Василенка), Лебедєв С., канд. техн. наук, директор (Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Базові принципи дуальної освіти
та можливості їх реалізації
в агротехнічних закладах України
У статті викладено проблеми дуальної освіти та запропонована концепція їх реалізації в агротехнічних закладах України. Відображена ефективність роботи кафедри «Трактори і автомобілі» ХНТУСГ ім. П. Василенка з
Харківською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і навчальних центрів фірм John Deere та Case IH (США), створених дилерами цих фірм на кафедрі «Трактори і автомобілі» ХНТУСГ ім. П. Василенка. Обґрунтовані нові положення дуального навчання у агротехнічних закладах під час співпраці з роботодавцями.
Ключові слова: агротехнічний заклад, дуальна освіта, трактор, концепція, навчальний центр, самостійна
робота, дослідницькі компетентності, роботодавці.
Постановка проблеми. Дуальна форма здобуття
освіти передбачає поєднання навчання осіб у закладах
освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної
кваліфікації. Засновником дуальної сільськогосподарської професійної освіти є Німецьке сільськогосподарське товариство (DLG), яке у 1885 році намагалося
вперше ввести впорядковану сільськогосподарську
освіту. Безперервно вдосконалюючись, дуальна
форма навчання Німеччини у правовому плані була
закріплена у Федеральному законі про професійну
освіту (BBiG) від 14 серпня 1969 року, в якому передбачена підготовка і підвищення кваліфікації сільськогосподарських майстрів. Лідером у Німеччині підвищення кваліфікації очної та дуальної форми навчання є
школа DEULA-Nienburg (Німецький інститут сільськогосподарського машинобудування), яка є сучасним
освітнім центром з усіх сільськогосподарських та
окремих ремісничо-технічних професій [1, 2].
Дуальна форма здобуття освіти інтенсивно впроваджується в США, Канаді, більшості країн Євросоюзу
і т.д.
В Україні зараз реалізується проект Міністерства
освіти і науки України з упровадження дуальної форми
освіти у двадцяти семи закладах вищої освіти.
Планується, що до 2023 року в навчальних закладах
вищої та професійної середньої освіти України (всього
44 учасники проекту) буде запроваджена дуальна
форма отримання освіти.
У ХНТУСГ ім. П. Василенка покладено початок
дуальної форми здобуття освіти на кафедрі «Трактори
і автомобілі» при організації філії кафедри у Харківській
філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2006 р.). Основними
завданнями філії кафедри є: розширення та поглиблення теоретичної та практичної підготовки студентів з
дисципліни «Трактори і автомобілі», отримання студентами практичних знань в галузі випробування тракторів, підготовка аспірантів та перепідготовка викладачів кафедри «Трактори і автомобілі», працевлаштування студентів (за бажанням) до Харківської філії

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого по завершенні навчання.
Студенти, які проявили схильність до науководослідної роботи, були прийняті до аспірантури
(Шевченко І. О., Колєснік І. В.) та в докторантуру
(Шуляк М. Л., Калінін Є. І.) ХНТУСГ ім. П. Василенка, які
підготовили дисертації на базі проведених досліджень
у Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Зараз кандидати технічних наук, доценти Шевченко
І. О., Колєснік І. В. – викладачі кафедри «Трактори і
автомобілі», доктори технічних наук, професора
Шуляк М. Л., Калінін Є. І. – завідувачі кафедрами
ХНТУСГ ім. П. Василенка. Вік кожного з них до 35 років,
вони активно продовжують співпрацювати з
Харківською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у
напрямку організаційного та методичного забезпечення практичної складової дуальної форми освіти і
виконання науково-дослідних робіт.
У останні роки аграрний сектор України інтенсивно
насичується новими моделями сільгосптехніки, особливо закордонних виробників. На ринку тракторів
зараз широким попитом користуються торговельні
марки John Deere, Case IH, New Holland. Усі трактори
цих торговельних марок за технічним рівнем вузлів,
агрегатів і систем є приблизно однаковими і такими,
що відповідають передовим науково-технічним досягненням. Для забезпечення ефективної роботи цих
тракторів в аграрному секторі необхідне рішення ряду
проблем:
– упровадження елементів системи дуальної освіти
в навчальний процес підготовки фахівців;
– підвищення конкурентоспроможності фахівців на
ринку праці та наближення змісту освіти до сучасних
вимог аграрного сектора України;
– недостатність або повна відсутність в закладах
освіти сучасного обладнання, наприклад, тракторів
імпортного виробництва, до використання якого
необхідно підготувати фахівців.
Метою статті є викладення нових положень дуального навчання у агротехнічних закладах за співпраці з
роботодавцями.
© Лебедєв А., Лебедєв С. 2021
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Основна частина. Інтенсивне впровадження у
навчальний процес кафедри «Трактори і автомобілі»
ХНТУСГ ім. П. Василенка дуального навчання було
покладене під час відкриття на кафедрі лідерами світового тракторобудування американськими фірмами
Case IH, John Deere навчальних центрів (рис. 1) з вивчення конструкції тракторів цих виробників; підготовки
студентів для роботи в агрофірмах у межах України, в
яких застосовують трактори Case IH та John Deere, а
також перепідготовки спеціалістів на право управління
цими тракторами. Відкриття навчальних центрів на
кафедрі обумовлено в основному кадровим складом
викладачів (п’ять докторів технічних наук) і навчальними посібниками з конструкції тракторів, написаними
викладачами кафедри і використовуваних в навчальному процесі аграрних ЗВО України, а також виконуваними науковими дослідженнями з оцінювання експлуатаційних властивостей тракторів Case IH і John
Deere.

Case IH (2017 р.)

John Deere (2018 р.)
Рис. 1 – Відкриття навчальних центрів фірм Case IH і John Deere
(США) на кафедрі «Трактори і автомобілі». Відкриває Голова
Харківської обласної ради Чернов С.І, випускник ХНТУСГ
ім. П. Василенка в присутності представників Харківської
обласної державної адміністрації, директорів компаній ТОВ
«Укрфармінг» і ТОВ «Агрістар», дилерів фірм Case IH і John
Deere, та ректора університету Нанки О.В.

В угодах між ХНТУСГ ім. П. Василенка і українськими представниками фірм Case IH і John Deere про
наміри співпраці з питань підготовки фахівців для
забезпечення ефективної експлуатації тракторів Case
IH і John Deere в умовах України реалізуються базові

принципи дуальної форми здобуття освіти [3]:
– збільшення обсягу навчання (кредитів), яке здійснюється безпосередньо на робочому місці дилера
фірми Case IH ТОВ «Укрфармінг», фірми дилера John
Deere ТОВ «Агрістар» (орієнтовно до 30 % загального
обсягу освітньої програми);
– участь роботодавців співробітників ТОВ
«Укрфармінг» і ТОВ «Агрістар» як у розробленні та
узгодженні освітньої програми університету, так і в її
реалізації у відборі здобувачів освіти на навчання за
дуальною формою та в оцінюванні навчальних досягнень;
– навчання на основі відповідних договорів між університетом, ТОВ «Укрфармінг», ТОВ «Агрістар» та здобувачем освіти.
За таких умов таке поєднання на робочих місцях на
основі саме тристоронніх договорів (де третьою стороною є студент) є принципово важливим.
Базові принципи дуальної форми здобуття освіти
реалізовані в Концепції підготовки фахівців, яка реалізує інтереси закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти [4].
Заклад освіти:
– забезпечує теоретичну підготовку, цілісність
освітньої програми навчання, відповідність стандартам освіти та професійним стандартам, несе відповідальність за якість підготовки здобувачів освіти;
– має право спільно з роботодавцем визначати
освітні програми, за якими організовується освітній
процес за дуальною формою здобуття освіти;
– спільно з визначеними роботодавцями розробляє і затверджує навчальний план відповідної освітньої програми;
– координує навчання здобувача освіти на підприємстві та разом з представником підприємства приймає звіт про результати навчання за дуальною формою здобуття освіти та оцінює результати;
– приймає відповідні внутрішні документи, призначає осіб, які відповідатимуть за впровадження дуальної форми здобуття освіти.
Роботодавець:
– забезпечує дотримання встановлених законодавством вимог з охорони праці;
– разом із закладом освіти бере участь у розробленні та затвердженні освітніх програм та навчального
плану;
– бере участь у відборі здобувачів освіти на навчання за дуальною формою здобуття освіти;
– веде постійний діалог із закладом освіти і здобувачем освіти щодо етапів та результатів навчання призначення відповідального за співпрацю із закладом
освіти за дуальною формою здобуття освіти;
– оцінює разом із закладом освіти результати
навчання згідно з освітньою програмою;
– надає робоче місце здобувачу освіти на підприємстві, в установі чи організації, що передбачає грошову винагороду (за можливістю);
– відповідно до законодавства закріплює за здобувачами освіти кваліфікованого працівника;
– спільно з закладом освіти модернізує навчальні
аудиторії в закладі освіти для теоретичних занять та
оснащає їх елементами конструкції імпортних тракторів і сучасними приладами, обладнанням для випро-
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бувань;
– у разі необхідності створює умови для підвищення професійного рівня працівників, які здійснюють
навчання здобувачів освіти на виробництві.
Здобувач освіти повинен:
– відповідально ставитися до виконання навчального плану згідно з графіком навчального процесу відповідно до потреб та завдань навчання на робочому
місці;
– дотримуватися правил внутрішнього трудового
розпорядку підприємства;
– підтримувати контакт з особою, відповідальною
за виконання освітньої програми дуальної форми здобуття освіти, вчасно інформувати роботодавця і представника закладу освіти в разі виникнення проблемних
питань;
– дотримуватися правил охорони праці, виробничої
санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
– нести матеріальну відповідальність за обладнання та майно відповідно до укладеного договору;
– своєчасно на належному рівні виконувати завдання, покладені на нього під час навчання на робочому
місці та індивідуальні завдання згідно з навчальним
планом.
Концепція підготовки фахівців дуальної форми здобуття освіти реалізується в угодах про співпрацю між
ХНТУСГ ім. П. Василенка і Харківською філією
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, ТОВ «Укрфармінг» і ТОВ
«Агрістар», дилерів відповідно фірм Case IH і John
Deere, з якими здобувач вищої освіти за дуальною
формою навчання укладає договір.
Робота кафедри «Трактори і автомобілі» з реалізації концепції підготовки дуальної форми здобуття освіти направлена на вдосконалення системи профорієнтації абітурієнтів, проведення екскурсій студентів
молодших курсів у ТОВ «Укрфармінг» і ТОВ «Агрістар»,
вдосконалення методичних посібників з конструкції
тракторів Case IH і John Deere та їх технологічної адаптації для умов України і т. д. [5].
При кафедрі організована група профорієнтації абітурієнтів, яка проводить профорієнтаційну роботу не
тільки в районах області, технікумах м. Харкова, але і
на кафедрі в навчальних центрах фірм John Deere,
Case IH із запрошенням викладачів, батьків школярів.
Звичайне питання батьків – чи можна поступити в
групу підготовки з іноземних тракторів? Наша відповідь – звичайно можна, з хорошою успішністю за
бажанням студента він буде переведений в групу підготовки на тракторах John Deere і Case IH з напрямком
на роботу по закінченні навчання в ці фірми.
Основна мета екскурсій у компанії ТОВ
«Укрфармінг» та ТОВ «Агрістар» – зацікавити студентів
на навчання за дуальною формою здобуття освіти.
Зазвичай екскурсії проводять колишні студенти
ХНТУСГ ім. П. Василенка та ті, які працюють на цих фірмах. Студенти, які не бачили подібних тракторів, з
великим інтересом слухають інформацію про конструкції тракторів Case IH та John Deere і особливості
їхньої експлуатації (рис. 2).
На другому курсі навчання формується на замовлення Харківської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
компаній ТОВ «Аргістар» та ТОВ «Укрфармінг» група
студентів за дуальною формою здобуття освіти.
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Досвід впровадження дуальної освіти робить висновок
про те, що без включення роботодавців у процеси підготовки фахівців на всіх етапах (участь у розробленні
та оцінюванні освітніх програм та навчальних планів
щодо їхньої актуальності та відповідності вимогам
ринку праці) усі подальші кроки у співпраці з роботодавцями не матимуть бажаної ефективності.

Рис. 2 – Екскурсія студентів 1-го курсу у ТОВ «Укрфармінг»
(праворуч – четверо співробітників ТОВ «Укрфармінг», які закінчили ХНТУСГ ім. П. Василенка

Окремий напрям роботи з роботодавцями залученням їх до викладання, проведення спільних семінарів,
круглих столів, тематичних заходів, а також залучення
студентів до виконання сільгоспробіт на тракторах
John Deere і Case IH.
Ефективне залучення фахівців-практиків для проведення занять зі студентами, семінарів з викладачами, на яких доводиться технічний рівень тракторів
John Deere і Case IH, оцінювання їхньої якості функціонування в експлуатації, адаптації у систему точного
землеробства і т. д. (рис. 3).

Рис. 3 – Семінар з викладачами кафедри «Трактори і автомобілі» по конструкції тракторів John Deere проводить фахівець компанії ТОВ «Агрістар», випускник ХНТСУГ ім. П. Василенка

Щорічно ТОВ «Агрістар» та ТОВ «Укрфармінг» за
участі відповідального викладача від університету за
дуальну освіту комплектують групу із 4-5 студентів для
виконання сільгоспробіт на тракторах John Deere і
Сase IH у агрофірмах Харківської області. Виконання
цих робіт є обов’язковою практичною складовою
дуального здобуття освіти. Беручи до уваги оплату
агрофірмою студентам за виконану роботу, цей вид
практичної підготовки викликає у них велику зацікав-
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леність.
Показовим є приклад студента 4-го курсу Бутенко
С., який за період травень-вересень 2019 р. на тракторі John Deere 8335 R виконав сільгоспроботи на площі
6250 га. У звіті за практику на ТОВ «Агрістар» за участі
викладача університету він повідомив про добрий
заробіток за виконану роботу, а також грошову допомогу своїм батькам. Йому по закінченні університету
керівництвом ТОВ «Агрістар» запропонована робота
на фірмі без випробувального терміну.
У дуальній формі здобуття освіти необхідна
системна організаційно-методична підтримка самостійної роботи студентів. У цьому важливими є не
лише підготовка методичних матеріалів і конкретні
організаційні кроки. Адже студенти, які навчаються за
дуальною формою, реально мають значно більше
навантаження, пов’язане з підготовкою до занять, відвідуванням баз практики. Тому кафедра чітко планує
самостійну роботу студентів, передусім забезпечуючи
їх літературою та методичними матеріалами, закладає
навички спілкування з роботодавцями та роботи з
документами.
Для забезпечення взаємного доповнення теоретичної та практичної підготовки в рамках моделі дуальної освіти з кожним студентом чи мікрогрупою працює
викладач. Позитивно зарекомендував себе графік
занять студентів на фірмах (два дні на тиждень), який
коректується залежно від матеріалу, який вивчається.
Практична спрямованість дуальної підготовки відіграє особливу роль у формування дослідницької
компетентності, оскільки
створює можливості концентрації зусиль студентів навколо значимої і
цікавої проблематики,
пов’язаної з майбутньою
професійною діяльністю.
Переваги
дуальної
моделі навчання в забезпеченні
дослідницької
компетентності,
яка
забезпечується постійним контактом студентів
з Харківською філією Рис. 4 – Встановлення студенУкрНДІПВТ
ім.
Л.
том на трактор радара для
Погорілого,
ТОВ заміру його буксування. Робота
«Агрістар»
і
ТОВ виконується в Харківській філії
«Укрфармінг», у яких вони УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
під науковим керівництвом дмають можливість озна- ра техн. наук проф. Шуляка М.
йомитися з проблемами Л., який закінчив ХНТУСГ ім. П.
тракторної енергетики і Василенка за дуальною форбрати участь у виконанні мою навчання (на фото на задньому плані)
актуальних досліджень
(рис. 4).
Студенти брали участь у дослідженнях Харківської
філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на державних періодичних випробуваннях тракторів ХТЗ-150-09-25, серії
«Слобожанец» ХТА-200, ХТА-250, а також тракторних
агрегатів під час агрегатування з машиною для внесення рідких органічних добрив типу ВНЦ, МЖТ-16,
агрегатів ґрунтообробних типу ТДА, ДЛМ, ротаційної
борони HRB-6.4, тракторних поїздів у складі тракторів

John Deere, Case IH, Challenger і причіпа тракторного
самоскидного ТСП-16 і т.д.
За останні п’ять років студентами дуальної підготовки зроблено 28 доповідей на міжнародних науковопрактичних конференціях за результатами досліджень
з публікацією тезисів та статей, підготовлено і успішно
захищено п’ятнадцять магістерських робіт.
Випускники ХНТУСГ ім. П. Василенка за дуальною
формою здобуття освіти успішно працюють науковими працівниками у Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, керівниками відділів і менеджерами ТОВ
«Агрістар» і ТОВ «Укрфармінг».
Дуальна освіта в агротехнічних закладах передбачає підготовку молодших спеціалістів кваліфікації
фахівець (робоча професія) із забезпечення ефективності технічної експлуатації тракторів. Тенденція, яка
намітилася, насичення аграрного сектора України
новими моделями тракторів, в основному імпортного
виробництва, підвищила затребуваність на ринку
праці молодших спеціалістів, які мають посвідчення на
керування цими тракторами та їхнього технічного
обслуговування.
Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста базується на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань будови агрегатів і систем нових
моделей тракторів, виконання різних агротехнологічних операцій і робіт з їхнього технічного обслуговування. З цією метою на кафедрі «Трактори і автомобілі»
ХНТУСГ ім. П. Василенка відкрита лабораторія (рис. 5),
матеріально технічне забезпечення якої дає змогу
здобувачам робочої професії отримати практичні
навички та знання з конструкції, принципів роботи та
послідовності складання і розбирання вузлів і механізмів тракторів.

Рис. 5 – Загальний вигляд лабораторії складання та розбирання
основних елементів трактора, яка допускає можливість для
здобувачів працювати над одним завданням у групах 2-3 особи

У лабораторії обладнано 14 робочих місць, на яких
забезпечена можливість розбирання та збирання
основних елементів трактора. Також в лабораторії
встановлений розгорнутий стенд, на якому представлений макетний зразок з поздовжніми розрізами усіх
систем та механізмів вітчизняного трактора.
У лабораторії передбачене робоче місце для проведення електричної діагностики тракторів та автомобілів, за допомогою якого можна діагностувати їхні
різні моделі.
Приблизно одна третина навчального часу майбут-
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ні фахівці освоюють керування тракторами фірм John
Deere і Case IH під час виконання різних технологічних
процесів в агрофірмах з видачею посвідчення на
право роботи їх на тракторах цих фірм. Це безперечно
підвищує їхню конкурентоздатність на ринку праці.
Висновки. Запровадження дуальної форми здобуття освіти направлено на вдосконалення освітньої
діяльності в Україні, базові принципи якої реалізовані в
концепції підготовки фахівців, які відображають інтереси закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти. Найбільш ефективна реалізація концепції під час
створення лідерами світового тракторобудування
американськими фірмами John Deere, Case IH на
кафедрі «Трактори і автомобілі» університету навчальних центрів підготовки студентів для роботи в
дилерських компаніях цих фірм і в агрофірмах у межах
України.
Базовими принципами дуальної форми здобуття
освіти є: збільшення обсягу навчання, яке здійснюється безпосередньо на робочому місці фірм; участь співробітників цих фірм у розроблені та узгодженні
освітньої програми університету; навчання на основі
відповідних договорів між університетом, фірмами та
здобувачем освіти. Практична спрямованість дуальної
підготовки відіграє особливу роль у формування
дослідницької компетентності здобувача і підготовки
молодших спеціалістів кваліфікації фахівець (робоча
професія).
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Харьковским филиалом УкрНИИПИТ им. Л.
Погорелого и учебных центров фирм John Deere и
Case IH, созданных дилерами данных фирм на кафедре «Трактора и автомобили» ХНТУСХ им. П.
Василенко. Обоснованы новые положения дуального
обучения в агротехнических учреждениях при сотрудничестве с работодателями.
Abstract. The article describes the problems of dual
education and proposes the concept of their implementation in agricultural institutions of Ukraine. The efficiency of
the department "Tractors and Cars" of P. Vasylenko
KhNTUA with the of L. Pogorily UkrSRIFTM, Kharkiv
branch and training centers of John Deere and Case IH,
created by dealers of these companies at the department
of "Tractors and Cars" P. Vasylenko KhNTUA. New provisions of dual training in agro-technical establishments in
cooperation with employers are substantiated.
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Інноваційні технології в АПК
УДК 631.22

Смоляр В., провідний науковий співробітник, канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Сучасні технічні засоби для
механізації птахівництва
В Україні та країнах з розвиненим птахівництвом провідні фірми, розробляючи нове ефективне обладнання
для утримання сільськогосподарської птиці, максимально враховують фізіологічні особливості, морфологічні та
етологічні характеристики птиці. За результатами огляду технічних засобів для механізації птахівництва за ексклюзивними інформаційними матеріалами встановлено ряд технічних та технологічних рішень, які заслуговують
на увагу та можуть бути враховані під час вдосконалення технології виробництва м’яса птиці та курячих яєць і
розроблення сучасної вітчизняної техніки для механізації технологічних операцій на птахофермах.
Ключові слова: годівля птиці, механізація, напування птиці, птахівництво, птахоферми, утримання птиці.
Суть проблематики. Згідно з Директивою ЄС
1999/74 від 19 липня 1999 року [1] у країнах
Європейського Союзу було припинено використання
кліткових батарей традиційної конструкції для утримання яєчних курей, починаючи з 1 січня 2012 року.

Однією із тенденцій у розробленні й упровадженні
обладнання в країнах Західної Європи є виготовлення
систем, які створюють умови для вільного утримання
курей-несучок на ярусах за їхнього каскадного розміщення з місцями для знесення яєць, що є практичним
© Смоляр В. 2021
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різновидом підлогової системи утримання птиці. Це
максимально наближує умови утримання курей до
природних [2]. У країнах ЄС базовими є підлоговий та
каскадний спосіб утримання птиці, отже, і обладнання
розробляють відповідне. Наприклад, фірма «Bro
Margo» (Польща) у своїй виробничій діяльності перевагу надає обладнанню для каскадного утримання
курей. Високоефективне обладнання для каскадного
утримання курей з місцями для знесення яєць пропонує на ринку техніки для птахівництва нідерландська
фірма «Van Gent». Турецька фірма «Alfan» виготовляє
обладнання для підлогового утримання курей. Відома
польська фірма «Wesstron» постачає на європейський
ринок обладнання для підлогового утримання курей з
місцями для знесення яєць [3]. Фірма «Astro Turf»
(Бельгія) пропонує килимки, виготовлені із спеціального поліетилену для влаштування гнізд для знесення яєць. Для організації годівлі молодняка качок на
ринку наявне сучасне обладнання європейського
рівня італійської фірми «SKA». Для годівлі качок батьківського стада пропонують сучасну систему роздачі
кормів від фірми «ТДЕ» (Франція). Наведене обладнання, як правило, відповідає нормативним вимогам
ЄС, зокрема «Кодексу практичних пропозицій з утримання качок» (Польща) [4].
За даними наукових повідомлень [5, 6, 7, 8], в
Україні та країнах з розвиненим птахівництвом провідні фірми, розробляючи нове ефективне обладнання
для утримання сільськогосподарської птиці, максимально враховують фізіологічні особливості, морфологічні і етологічні характеристики птиці для створення
умов їхнього утримання, наближених до природних.
Отже, огляд сучасних технічних засобів для механізації птахівництва за доступним масивом інформаційних матеріалів є досить актуальним.
Мета досліджень – огляд сучасної техніки для
механізації галузі птахівництва за інформаційними
матеріалами.
Результати досліджень. Нами здійснений огляд
сучасних технічних засобів з механізації галузі птахівництва, зокрема за ексклюзивними інформаційними
матеріалами [9]. У країнах Європи з розвиненим птахівництвом використовують вільне підлогове, каскадне утримання, включаючи за ярусами курей, та підлогове – індиків, качок
і гусей та утримання загалом сільськогосподарської
птиці з використанням вольєрів.
Особливої уваги
заслуговує сучасне
високоефективне
обладнання
для
каскадного за ярусами
утримання
курей-несучок
з
місцями для знесення яєць «Bolegg
Рис. 1 – Обладнання «Bolegg Terrace»
Terrace» від фірми
«Vencomatic Group» (Нідерланди) (рис. 1).
У фірмі «Vencomatic Group» виготовляють інше не
менш ефективне обладнання для підлогового утри-

мання курей-несучок з місцями для знесення яєць
«Van Gent Nest», яке відрізняється широким спектром
комплектації та високою якістю виготовлення складових комплекту обладнання (рис. 2). Важливо, що гнізда для знесення яєць обладнані автоматичною системою виштовхування курей з гнізда після знесення
яйця, щоб не допускати рефлекторного насиджування
яєць після їх знесення.

Рис. 2 – Обладнання «Van Gent Nest»

Фірма «Kovobel» (Чехія) пропонує сучасне обладнання для підлогового за ярусами утримання курейнесучок з місцями для знесення яєць (рис. 3).

Рис. 3 – Обладнання фірми «Kovobel»

Автоматизовану систему «JH MiniStrø» для внесення підстилки виготовляє фірма «JH Agro A/S» (Данія).
Система рівномірно розподіляє такі підстилкові матеріали: солому, сіно, лушпиння соняшникового насіння
тощо в приміщеннях для утримання птиці (рис. 4).

Рис. 4 – Автоматизована система «JH MiniStrø»
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У фірмі «Schauer» (Австрія) розробили напівавтоматичну систему внесення підстилки на птахофермах
з утримання індиків, качок, гусей «Strohmatic Air.» (рис. 5).
Система забезпечує подрібнення соломи перед її внесенням, як підстилки.

таблиці 1. На рисунку 8 показана годівниця для бройлерів.
Таблиця 1 – Технічна характеристика обладнання
Показник

Бройлери
Бройлери живою Бройлери живою
живою масою масою 1,8-3,0 кг
масою > 3,0 кг
< 1,8 кг

Кількість птиці на одну
годівницю, голів
Вік птиці, тижнів
Середня жива маса
птиці, кг
Технологічна площа,
голів/м2
Довжина лінії для
годівлі бройлерів, м

Рис. 5 – Система «Strohmatic Air.»
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На ринку технічних засобів для птахівництва досить
обмежено представлені транспортери для видалення
посліду з приміщень для утримання птиці. Фірма
«Kovobel» (Чехія) виготовляє відповідні конвеєри (рис. 9).
Практична інформація: конвеєри виготовляють
завширшки 500 мм і 650 мм, завдовжки від 3 м до 30 м,
максимальний нахил стрічки конвеєра 25-40°.

У компанії «Falcon» (Італія) розробили ланцюгову та
спіральну конвеєрні системи для подачі концентрованих кормів птиці на птахофермах, які функціонують в
автоматичному режимі (рис. 6). Конструкція годівниць
забезпечує мінімальні втрати концентрованих кормів
під час їх згодовування птиці.

Рис. 9 – Конвеєр для видалення посліду фірми «Kovobel»

Рис. 6 – Обладнання компанії «Falcon»

Компанія «TavSan», одна з
провідних виробників високоякісного обладнання для птахівництва в Туреччині, виготовляє
широкий асортимент обладнання для оснащення птахоферм –
обладнання для виробництва
курячих яєць, бункери для кормів, транспортери для кормів,
лінії для годівлі птиці, лінії для Рис. 7 – Годівниця для
індиків компанії
напування птиці, обладнання для
«TavSan»
створення мікроклімату, обігрівання, освітлення, комп'ютерне
устаткування для контролю і
управління виробництвом тощо.
На рис. 7 показана оригінальна
годівниця для індиків.
Вітчизняна фірма «Техна»
виготовляє сучасну лінію годівлі
бройлерів під час їх підлогового Рис. 8 – Годівниця для
бройлерів фірми
утримання. Технічна характери«Техна»
стика обладнання наведена в
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Рис. 10 – Обладнання «CoronaD»

У фірмі «Dacs» (Данія)
виготовляють ефективні технічні засоби для створення
належного мікроклімату на
птахофермах – вентиляційне
обладнання «CoronaD» (рис.
10) та вентилятори «MagFan»
(рис. 11).
У фірмі «Vet Smart»
(Австрія)
виготовляють
Рис. 11 – Вентилятор
сучасні вентиляційні системи
«MagFan»
для оснащення птахоферм
(рис. 12).
Компанія «Honeywell» (США) постачає на ринок технічних засобів для птахівництва газові обігрівачі повітря для птахоферм «Ermaf» (рис. 13).
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Рис. 12 – Вентиляційні системи фірми «Vet Smart»

Фірма
«Id1Port»
(Франція)
пропонує
потужне обладнання для
очистки та дезінфекційної обробки поверхонь
приміщень птахоферм
«ProCleaner P200» (рис.
14).
Коротка
технічна
Рис. 13 – Обігрівач повітря
характеристика сучасно«Ermaf»
го обладнання: довжина
шланга 130 м, місткість баку для води – 400 л, струмінь
води завдовжки 12 м, витрати води – 45-75 л/хв.

Рис. 14 – Обладнання «ProCleaner P200»

Висновки. Отже, за результатами огляду ексклюзивних матеріалів щодо розвитку техніки для механізації галузі птахівництва встановлено, що відбувається
постійне вдосконалення машин і обладнання для
оснащення птахоферм з утримання сільськогосподарської птиці з урахуванням їхніх фізіологічних особливостей, морфологічних і етологічних характеристик.
Огляд технічних засобів для механізації птахівництва показав ефективність ряду технічних та технологічних розробок, які заслуговують на увагу та можуть
бути враховані під час вдосконалення технології
виробництва м'яса птиці та курячих яєць і розроблення сучасної вітчизняної техніки для механізації технологічних операцій на птахофермах.
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Summary. In Ukraine and countries with developed
poultry farming, leading companies, developing new
effective equipment for keeping poultry, take into account
the physiological features, morphological and ethological
characteristics of poultry. Based on the results of the
review of technical means for poultry mechanization
based on exclusive information materials, a number of
technical and technological solutions have been identified that deserve attention and can be taken into account
during the improvement of poultry meat and chicken egg
production technology and development of modern
domestic equipment for mechanization of poultry farms.
Аннотация. В Украине и странах с развитым птицеводством ведущие фирмы, разрабатывая новое
эффективное оборудование для содержания птицы,
максимально учитывают физиологические особенности, морфологические и этологические характеристики птицы. По результатам осмотра технических
средств для механизации птицеводства по эксклюзивным информационными материалами установлен
ряд технических и технологических решений, которые
заслуживают внимания и могут быть учтены при
совершенствовании технологии производства мяса
птицы и куриных яиц и разработки современной отечественной техники для механизации технологических операций на птицефермах.
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Чому залізобетонні, а не металеві силоси?
У статті наведено інформацію щодо залізобетонних конструкцій для аграріїв, які пропонує компанія ТОВ
«Вольф Систем». Описані основні переваги залізобетонних конструкцій та їхні особливості.
Ключові слова: залізобетонні конструкції, залізобетонні резервуари, залізобетонні силоси.
ТОВ «Вольф Систем» спеціалізується на будівництві
залізобетонних силосів аграрного та промислового призначення.
Унікальна технологія будівництва «Wolf System» дає
змогу будувати круглі монолітні залізобетонні резервуари до 50-ти метрів у діаметрі
і заввишки до 50-ти метрів.
ТОВ «Вольф Систем» будує монолітні залізобетонні
силосні башти, використовуючи спеціальну оригінальну металеву опалубку власного виробництва (рис. 1).
Оригінальна сталева опалубка «Wolf System» дає
змогу збирати внутрішню та зовнішню опалубку без
наскрізних анкерів та розпірних кріплень, що гарантує
максимальну герметичність і довговічність. Силоси
бетонуються без вертикальних швів – це помітно прискорює темпи будівництва і виключає додаткову гідроізоляцію!

«Вольф Систем» – не менше 50-ти років. По-друге,
залізобетонні силоси дають змогу розташовувати
будь-яке обладнання всередині та зовні конструкцій
завдяки своїй несній спроможності. По-третє, стійкість бетону до температурних перепадів підтримує
стабільну температуру та вологість всередині резервуара протягом усього періоду зберігання, отже є ідеальними для промислових та аграрних елеваторних
комплексів (рис. 3).

Рис. 1 – Оригінальна технологія будівництва Wolf System
(Німеччина)

Залізобетонні силоси ідеальні для зберігання
зерна, кукурудзи, включаючи вологу кукурудзу, комбікормів, біомаси, стружки, щепи, пелет, гравію, піску та
інших сипких продуктів. Завдяки своїй круглій формі,
залізобетонні силоси від «Вольф Систем» не мають
«мертвих зон», що значно полегшує зберігання та транспортування сипких та продуктів деревини(рис. 2).

Рис. 2 – Елеваторні комплекси для сипких продуктів

У чому перевага залізобетонних силосів від «Вольф
Систем» перед металевими резервуарами? Поперше, це довговічність. Термін служби силосів

Рис. 3 – Надміцні стіни дають змогу встановлювати будь-яке
важке технологічне обладнання всередині та зовні споруди

На надійність і якість залізобетонної конструкції ніяк
не впливають природні умови, такі як ґрунтові води,
ухил місцевості або бічний тиск ґрунтів.
До переваг бетону можна віднести його високу
несну здатність, доступність, різноманіття в застосуванні і простоту виробництва і монтажу. Всі ці переваги створюють оптимальні умови для економічного і
рентабельного будівництва.
Завдяки монолітній конструкції можна передбачити
можливість нерівномірного заповнення силосної вежі.
Для запобігання утворенню пошкоджень через можливі вибухи пилу всередині вежі в стінах передбачаються
спеціальні клапани високого тиску. Пристінні сходи,
люки, перила, майданчики і багато іншого доповнюють
пропозицію «Вольф Систем» (рис. 4).
© Жук О., Муха В., Куянов В., Миропольський О. 2021
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System» у будівництві силосів в Україні є будівництво
силосів для деревопереробного підприємства ТМ
«Kronospan» в м. Городок, Рівненської області (рис. 7).
У 2020- 2021 роках за технологією «Wolf System» було
побудовано 7 монолітних залізобетонних силосів для
зберігання сухої та вологої щепи і деревного пилу
(рис. 8). Розміри силосів – висота від 22 до 32 метрів,
діаметр – 6,5 м.

Рис. 4 – Додаткове обладнання від Wolf System

У випадку пожежі на елеваторних комплексах
можна не турбуватись за цілість силосних башт від
«Wolf System». Як правило, після пожежі залізобетонні
резервуари можна експлуатувати далі (рис. 5).

Рис. 7 – Будівництво силосів від «Вольф Систем» для деревопереробного підприємства ТМ «Kronospan» в м. Городок,
Рівненської області (Україна)

Рис. 5 – Стан силосної башти Wolf System після пожежі

«Wolf System» має рішення для силосного зберігання будь-якого продукту, будь-то сипкі, абразивні або
легкозаймисті речовини. Наприклад, зберігання
необробленої кукурудзи в силосних системах передбачає застосування силосів з найвищими показниками газонепроникності. За цих умов ядра кукурудзи
зберігаються без подрібнення, у вологому стані.
Зерно кукурудзи видихає залишковий кисень у повітря
між зернами, які зберігаються, і природним способом
утворює вугільну кислоту, азот та інші гази. Вони витісняють кисень в повітря і, отже, створюють ефект консервування (рис. 6). «Wolf System» будує силосні
системи зберігання вологої кукурудзи за цією технологією вже 45 років!

Рис. 6 – Елеваторний зерновий комплекс від Wolf System

Зберігання пеллет або деревної щепи в силосах
потребує складної системи вентиляції, щоб не було
злипання. Підземні вентиляційні канали та надміцні
залізобетонні стіни роблять силоси «Вольф Систем»
найкращою системою зберігання пеллет або деревних
компонентів.
Вдалим прикладом застосуванням технологій «Wolf

Рис. 8 – Силосний комплекс для зберігання деревного пилу

Бетон є ефективним, легкодоступним, міцним,
довговічним і простим в обробці будівельним матеріалом. Це одна з основ, на якій «Wolf System» ґрунтує
будівництво своїх економних конструкцій.
Висновок. Отже, плануючи будівництво силосів,
не забудьте про «Вольф Систем», адже ідеальне співвідношення ціна-якість приємно вразять Вас, а якість
зберігання буде бездоганною.
Аннотация. В статье приведена информация о
железобетонных конструкциях для аграриев, которые
предлагает компания «Wolf System». Описаны основные преимущества железобетонных конструкций и их
особенности.
Summary. The article provides information on reinforced concrete structures for farmers, offered by «Wolf
System». The main advantages of reinforced concrete
structures and their features are described.
Стаття надійшла до редакції 4 листопада 2021 р.
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Вісті з Міжнародної агропромислової виставки
AgroExpo-2021
У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку, яка була представлена на ІХ Міжнародній
агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки «АGROEXPO-2021». Вона проходила з 29 вересня
по 2 жовтня. У виставці взяли участь 512 компаній-експонентів та близько 500 учасників «Покровського ярмарку». Загальна кількість відвідувачів виставки в 2021 році склала понад 47000. «AGROEXPO» – найбільша виставка України, яка також входить до десятки найбільших виставок Європи. Виставкова площа комплексу має
рекордні для України розміри – 125000 м2.
Ключові слова: Міжнародна агропромислова виставка, AgroExpo-2021, сільськогосподарська техніка,
новинки техніки.
Вступ. На виставці свою техніку презентували
майже всі відомі бренди сільськогосподарського
машинобудування як іноземні, так і вітчизняні, зокрема «JohnDeere», «NewHolland», «Case», «Fendt»,
«Claas», «Гомсельмаш», «ХТЗ», Ельворті, «Лозовські
машини», «Яр-Степ», «Краснянське СП «Агромаш»,
«Львівагромашпроект» тощо. Також, за ініціативи
Федерації роботодавців України, на виставці була
представлена мультибрендова експозиція вітчизняної
комунальної техніки. Новинкою стала експозиція підприємств з Великобританії – вона була презентована
вперше. «АгроЕкспо» стала першою сільськогосподарською подією для посольства Британії за межами
Києва.
Кожного дня на спеціалізованому полігоні площею
6 га проходили демонстраційні покази сільськогосподарських агрегатів у роботі.
Вже традиційно на виставці була представлена
широка ділова програма – низка панельних дискусій,
семінарів та конференцій, серед яких аграрний форум
«Перший квартал функціонування прозорого ринку
землі – висновки та майбутні перспективи»
Міністерства аграрної політики та продовольства
України, конференція «Ефективне свинарство», конференція «Інноваційні рішення в агротехнології» та
інші.
Також «АGROEXPO-2021» відвідала низка високоповажних гостей. Зокрема до Кропивницького завітали: Міністр аграрної політики та продовольства Роман
Лещенко, Ніколас Гаррокс – заступник Посла Великої
Британії в Україні, Ігор Сокол – Надзвичайний і
Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні,
Сергій Цівкач – виконавчий директор Офісу по залученню інвестицій при Кабінеті Міністрів України
UkraineInvest, Дмитро Кисилевський – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань економічного розвитку, Наталія
Забрудська – віцепрезидент, генеральний секретар
Торгово-промислової палати України, Геннадій
Новіков – голова ГО "Аграрний союз України" та

Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації
роботодавців України (рис. 1).

Рис. 1 – Офіційне відкриття виставки AgroExpo-2021 за участі
Міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка

Основна частина. Міжнародну агропромислову
виставку «AGROEXPO» вже прийнято розглядати не
тільки як торговельний майданчик, а як комплексний
механізм, з яким пов’язано багато інших сфер економіки. Це єдиний в Україні агропромисловий форум,
який надає унікальну можливість вітчизняним аграріям
ознайомитись з максимально можливою номенклатурою техніки та обладнання для АПК на статичних експозиціях, відвідати експозицію племінних порід тварин
та птиці, побачити техніку в роботі на демонстраційних
показах, взяти участь в тематичних семінарах та форумах, а також оновити свій технопарк зі значним дисконтом, а географічне розміщення виставки є найзручнішим для відвідувачів з усіх регіонів України, адже
виставка розташована у самому центрі України.
Компанія «Яр-Степ» на виставці АГРОЕКСПО-2021
презентувала сучасну техніку для аграріїв, про яку нам
з задоволенням розповів директор Василь
Степанович Лесняк (рис. 2).
Зокрема на виставці АГРОЕКСПО-2021 компанія
«Яр-Степ» представляла розкидачі органічних добрив
європейського виробництва від «Metal-Fach» модель
Taurus N272/2 (рис. 3), адже збагачення ґрунту відхо-
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дами тваринного походження – стандартна практика.
Робити це вручну – втрачати гроші.

портування таких матеріалів як гравій, пісок, мінеральні добрива, вапно, гній, картопля, буряк або дерево.
Він використовується також для транспортувальних
робіт на фермі. Залежно від типу виконуваної роботи
захоплення можна замінити на: захоплення для рулонів, захват для колод, захоплення для силосу, вила для
рулонів, вила для гною і соломи, вила для піддонів,
нарізувач силосу, грейфер, ківш для торфу, плуг для
снігу і т.д.

Рис. 2 – Експозиція компанії «Яр-Степ» на виставці
АГРОЕКСПО-2021(на фото директор Лесняк В. С.)
Рис. 4 – фронтальний навантажувач Metal-Fach модель T229E

Фронтальний навантажувач Т229Е агрегатується з
тракторами потужністю від 75 к. с. і має вантажопідйомність до 1600 кг, а висоту підйому до 4 метрів.

Рис. 3 – Розкидач добрив Taurus N272/2 на експозиції
компанії «Яр-Степ»

Розкидач гною N272/2 з номінальною вантажопідйомністю 14 тонн оснащений шасі типу тандем на параболічних ресорах і вертикальним 2-роторним адаптером, нахиленим вперед. Кожен барабан ротора збалансований для обмеження вібрацій. Для підвищення
міцності використовуються змінні, пригвинчені зуби
ротора, виготовлені з високоякісної сталі. З трактором
агрегатується нижнім зчепленням типу HITCH з можливістю регулювання і перестановки на верхнє зчеплення. Розкидач гною N272/2 призначається для
роботи з такими речовинами: послід птиці, компост,
гній, торф.
Вантажопідйомність розкидача 14000 кг, місткість
кузова 13,8 м3, агрегатується з трактором потужністю
від 120 к. с., ширина розкидання добрив 12-15 м.
Також на виставці було представлено фронтальний
навантажувач Metal-Fach модель T229E (рис. 4).
Фронтальний навантажувач – це сільськогосподарська машина, яка монтується до рами трактора. Він призначений для навантаження, розвантаження і транс-

№ 4 (121) грудень 2021 р.

Рис. 5 – Об'ємний ківш для транспортування зернових від
«Metal Fach»

Гарним поєднанням для фронтального навантаження стане об’ємний ківш для транспортування зернових від «Metal Fach» (рис. 5). Новий об'ємний ківш
для перевезення зерна доступний у двох варіантах
робочої ширини. Ківш має ширину 1,8 метра. Його
вага становить 265 кг. Боки ковша запроектовані так,
щоб полегшити транспортування і черпання матеріалу
- вони розставлені під кутом 6 градусів. Ним можна
перевозити максимально 1 кубічний метр матеріалу.
Другий варіант – з символом OL.LK4 2.0 – це велика
версія ковша. Його ширина становить 2 метри.
Завдяки цьому його місткість теж більша, вона становить 1,1 м3. Великі габарити означають велику масу –
ківш важить 285 кг. Так само, як і в меншій моделі,
також і тут боки розставлені під кутом у 6 градусів, що
значно полегшує вантаження. Обидва ковші мають
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легку конструкцію та універсальне призначення. Ними
можна транспортувати не тільки зерно, а й будь-які
легкі сипкі матеріали, такі як деревна стружка або
деревна тріска.
Вітчизняна компанія ТДВ «Львівагромашпроект»
презентувала на виставці АГРОЕКСПО-2021 сільськогосподарську техніку для захисту рослин (рис. 6).

вість роботи з навігаційними системами включаючи
можливість вимкнення секцій штанги в автоматичному
режимі під час наїздів на оброблені ділянки.
Детальні характеристики обприскувача ОПШ-2418 наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Характеристики обприскувача
причіпного штангового ОПШ-24-18
Характеристики ОПШ-2418

Показник

Робоча висота штанги

05,-1,9 м

Колія

1,5 - 2,1 м

Колеса

9,5 х 42 R

Насос Anovy Riverbery

185 л/хв

Бак полімерний
Система промивання з додатковим баком

2400 л
250 л

Стаціонарний протруювач насіння ПНС-5 (рис. 8)
під «біг беги» – ефективна, максимально надійна в
застосуванні машина для протруювання насіння вітчизняного підприємства.

Рис. 6 – Експозиція компанії «Львівагромашпроект» на виставці
АГРОЕКСПО-2021

Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-2418
(рис. 7) призначений для хімічного захисту польових
культур від шкідників, хвороб і бур'янів суцільним
обприскуванням робочими рідинами пестицидів та
внесенням рідких мінеральних добрив типу КАС.
Штанга 18 м., двошарнірна маятникова підвіска, яка
забезпечує повну стабілізацію штанги, гідро і механічні замки фіксації штанги в розкладеному положенні,
повне гідравлічне складання / розкладання. Рамка,
повзун штанги виконані з товстостінної труби квадратного перетину з системою ковзання з застосуванням
полімерних матеріалів. Циліндр-коректор забезпечує
роботу на схилах. Агрегатується обприскувач із тракторами класу 1.4, 2 т. с. На обприскувачі встановлено
комплектувальні провідних європейських фірм.

Рис. 7 – Обприскувач причіпний штанговий ОПШ-24-18 від
«Львівагромашпроект»

Комп'ютерна система Тіджет 844 Е (опція) забезпечує якісне виконання технологічного процесу і можли-

Рис. 8 – Стаціонарний протруювач насіння ПНС-5

Сільськогосподарський агрегат, призначений для
виконання якісної передпосівної обробки насіння.
Працює із зерновими і зернобобовими культурами.
Застосовується
в
стаціонарних
умовах.
Характеризується високою продуктивністю, простотою і зручністю експлуатації. Відрізняється міцною,
максимально надійною в роботі і недорогою в обслуговуванні конструкцією.
Конструкція протруювача ПНС-5-01 передбачає
вивантаження протруєного насіння в мішки «біг бег».
Мобільний агрегат має три колеса. Складається з
бака з гідравлічним змішувачем, насосної установки,
бункера, дозатора насіння, змішувально-вивантажувального шнека з розподільником насіння, насосдозатора робочої рідини, пульта управління.
Протруювач обладнаний лопатковим шнеком низьких обертів з гумовими накладками для роботи зі
схильними до травмування культурами. Встановлено
перетворювач частоти. який дає можливість зміни
частоти обертання шнека. Основні вузли протруювача
виконані в нержавіючому варіанті.
«Львівагромашпроект» також представив оновлену
версію протруювача шнекового ПНШ-3-01 (П) для
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вивантаження протруєного насіння в мішки типу «бігбег».
На виставці АГРОЕКСПО-2021 ТОВ «Краснянське
СП Агромаш» представляло широку гаму ґрунтообробної техніки для тракторів різної потужності. Уся
техніка пройшла жорсткі випробування на міцність,
якість і технологічну відповідність сучасним вимогам
агротехніки з обробітку ґрунту і на деяку з цієї техніки
ми б хотіли звернути особливу увагу.
Борони дискові важкі причіпні БДВП-4,2-02, БДВП4,2-03, виробництво яких організовано на базі
виключно міцної і надійної борони БДВ-4,2, задовольняють агротехнічні вимоги з основної підготовки ґрунтів різного типу і складності, обробітку ґрунту із поживними залишками, особливо високостеблих культур,
розроблення залежалих і неораних земель та інших.
У цих агрегатах збільшений діаметр і товщина дисків, збільшено відстань між дисками і застосовано
квадратний вал секції більшого перетину, встановлено
потужний підшипниковий вузол.
На вибір замовників пропонується два варіанта
борін з одним і тим же захватом завширшки 4,2 метра:
- борона БДВП-4,2-02 з дисками діаметром 810 мм
і завтовшки 8 мм та валом батарейної секції перетином 50 х 50 мм, колісна пара розміщена після задніх
дисків, рама виготовлена із труби перетином 200 х 150
мм і завтовшки 10 мм;
- борона БДВП-4,2-03 (рис. 9) з дисками діаметром 930 мм і завтовшки 11 мм та валом секції перетином 60 х 60 мм, рама виготовлена із труби перетином
220 х 220 мм і завтовшки 12 мм.

Рис. 9 – Борона дискова важка причіпна БДВП-4,2-03

Кут атаки дискових борін можна відрегулювати під
характеристику поля і умови роботи, що дає можливість досягати неорної глибини і якості обробітку,
перемішування ґрунту і рослинних залишків. Для
фінішного вирівнювання ґрунту, подрібнення грудок і
прикочування обробленої поверхні поля дискові борони БДВП-4,2-02 можуть комплектуватись прикочувальними котками згідно із заявкою замовника.
Чизель глибокорозпушувач моделі ЧГ-40 (рис. 10)
є техніка спільного виготовлення ТОВ «Краснянське
СП» «Агромаш» і світового лідера з виробництва ґрунтообробної техніки французької фірми AGRISEM
International і відповідає сучасним технологічним, економічним і екологічним вимогам.
Новітнім рішенням в ґрунтозахисному землеробстві є впровадження глибокорозпушувальної лапи
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нового покоління, так звана «запатентована ХВИЛЯ».
За цих умов зберігається пористість ґрунту без перемішування її нижніх і верхніх шарів, поживних речовин і
корисних мікроорганізмів, накопичених у верхніх
шарах.

Рис. 10 – Чизель глибокорозпушувач ЧГ-40

Проводиться розпушування плужної підошви і
затверділих ґрунтів, забезпечується оптимальний
водно-повітряний баланс, тепловий і поживний режими ґрунту, що сприяє розвитку кореневої системи рослин, зберігає ґрунт від водної та вітрової ерозії, а в
решті решт підвищує родючість і продуктивність сільськогосподарських угідь.
Оригінальна конструкція лапи глибокорозпушувача
має різальний елемент, в якому сім різальних поверхонь. Стійка лапи відхилена від осі на 10 градусів. Під
час роботи зі зміщеним різальним елементом центр
сили підняття розміщується під центром сили тяжіння
ґрунтової маси – це вирівнювання сили і опору оптимізує потужність, необхідну для підняття ґрунтової маси,
що істотно знижує енерговитрати. Глибина розпушування регулюється зміною положення котка пальцевим механізмом. Подвійний коток з шипами 600 мм
завершує обробку поверхні ґрунту після глибокого
розпушування.
Шипи-зуби розбивають великі грудки, які викидаються на поверхню, занурюють рослинні залишки в
шари ґрунту і перемішують їх, вирівнюючи поверхневий оброблений шар.
Чизель глибокорозпушувача дає ряд переваг:
спрощене ведення сільського господарства під час
підготовки полів і довготривалої вигоди пов'язаної з
родючістю ґрунту. Використання розпушувача, зокрема, гарантує:
– глибоке розпушення ґрунту (від 25 до 40см) з
великими перевагами дренувальних властивостей
глибоких шарів ґрунту;
– розпушення ґрунту без перевертання шарів, що
зберігає органічний склад ґрунту і, отже, гарантуватиме її довгострокову родючість;
– перемішування ґрунту з рослинними залишками в
неглибоких, поверхневих шарах;
– простота конструкції, зміцнена рама, мінімальне
технічне обслуговування - це зниження експлуатаційних витрат.
Також були представлені дискатори (дископаки)
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моделі Д-2,5 (рис. 11). Дискатор Д-2,5 призначений
для якісного поверхневого та передпосівного обробітку ґрунту. Дискові робочі органи, закріплені на рамі
через гумові амортизатори, забезпечують розпушування ґрунту з незначними енергозатратами та знижують динамічні навантаження на підшипникові вузли.
Диски встановлено на відстані 250 мм (125 мм по
сліду), що гарантує повне підрізання рослинних решток та ґрунту. Зворотне ущільнення поверхні та розпушеного шару ґрунту виконується котком.

Комплектувальні до техніки як завжди масштабно
були представлені компанією «Бондіолі і Павезі
Україна». Зокрема презентували насоси, карданні
вали, редуктори, форсунки до обприскувачів та ще
багато інших комплектувальних до сільськогосподарської техніки. Також «Бондіолі і Павезі Україна» експонувала насоси італійської фірми Annovi Reverberi
(рис. 13).

Рис. 11 – Дископак Д-2,5

Рис. 13 – Експозиція компанії «Бондіолі і Павезі Україна» на
«АGROEXPO-2021»

Виконання поверхневого обробітку ґрунту
Дискатором Д-2,5 забезпечує збереження вологи у
верхніх шарах, захищає ґрунт від непродуктивних її
втрат; створює сприятливе ґрунтове середовище для
проростання насіння бур’янів та розвитку мікрофлори;
прискорює процеси перегнивання рослинних решток
та збереження родючості ґрунту. Під час лущення
стерні зернових за один прохід агрегата забезпечується стан ґрунту, який відповідає вимогам до цієї операції в найсучасніших агротехнологіях.
Борона дискова навісна БДН-2.0 (рис. 12) призначена для розпушування ґрунту різного механічного
складу, розбивання брил після оранки, подрібнення
пожнивних решток і часткового загортання їх у ґрунт,
роботи в садах, підготовки ґрунту під посів. Робоча
ширина захвату 2,0 м, робоча швидкість до 12 км/год
глибина обробітку ґрунту – 15 см. БДН-2.0 агрегатується з трактором потужністю 80-100 к. с., продуктивність борони – до 2,4 га/год.

Висновок. Виставку «АGROEXPO-2021» відвідали
понад 47000 людей, незважаючи на всі пандемічні
умови, це свідчить про пожвавлення та зацікавлення
виробників і фермерів у сільському господарстві як
одній із головних та перспективних галузей у нашій
країні.
Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной технике которая была представлена в IX Международной агропромышленной
выставке с полевой демонстрацией техники «АGROEXPO-2021», которая проходила с 29 сентября по 2
октября. В выставке приняли участие 512 компанийэкспонентов и около 500 участников «Покровской
ярмарки». Общее количество посетителей выставки в
2021 году составила более 47000. «AGROEXPO» крупнейшая выставка Украины, которая также входит
в десятку крупнейших выставок Европы. Выставочная
площадь комплекса имеет рекордные для Украины
размеры - 125 000 м2.
Summary. The article provides information about
agricultural machinery that was presented at the IX
International Agro-Industrial Exhibition with a field
demonstration of machinery "AGROEXPO-2021", which
took place from September 29 to October 2. 512 exhibiting companies and about 500 participants of the
Pokrovsky Fair took part in the exhibition. The total number of visitors to the exhibition in 2021 was over 47,000.
AGROEXPO is the largest exhibition in Ukraine, which is
also one of the ten largest exhibitions in Europe. The exhibition area of the complex has a record size for Ukraine 125,000 m2.
Стаття надійшла до редакції 2021 р.

Рис. 12 – Борона дискова навісна БДН-2.0с
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ВИПРОБУВАНО в УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
Кул ьт и в а т о р д и с к о в и й К Д - 4 « КОЛ І С Н И Ц Я »
Призначення і технічний опис
Культиватор дисковий КД-4 з катком «КОЛІСНИЦЯ» призначений для ультрамілкого поверхневого
обробітку, підрізання стерні та рослинних залишків і
рівномірного розподілу її на поверхні поля для захисту від випаровування та сприяння хорошому водопроникненню без замулення поверхні, вирішення
проблем вологозбереження, вирівнювання полів,
відновлення природного стану ґрунту.

Результатами досліджень

Мета випробувань: оцінка якості роботи
культиватора дискового КД-4 («КОЛІСНИЦЯ»)
в порівнянні з традиційним дисковим агрегатом
(дискатором).
Критерії оцінювання якості роботи:
збереження вологості в шарі ґрунту до 10 см,
середня глибина спушеного шару, підрізання,
збереження рослинних решток на поверхні
ґрунту.

Метеодані за період спостережень
12-20 08 2021 р.

Значення показника

Показник

КД-4

Дискатор

Глибина ходу робочих органів, см

5

8

Підрізання бур’янів, %

98

78

Збереження рослинних решток на поверхні ґрунту, %

78

89,2

Протокол
№ 01/19-2021 від 23 вересня 2021 р.

Виробник
ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»
вул. Д. Нечая, 2, с. Красне,
Тиврівський район,
Вінницька область, 23342
agromash.krasne@ukr.net,
www.krasnagromash.vn.ua
Підрізання бур’янів агрегатами
КД-4 та дискатором

Вологість ґрунту в шарі до 10
см, % (після обробітку / на 9 22,8/25,6 23,4/23,1
день)

Додаток
Збереження рослинних решток на
поверхні ґрунту після проходу
агрегатами

Збереження вологості грунту в
шарі до 10 см після проходу агрегатами КД-4 та дискатора

Висновки

Коментарі до результатів випробувань
обидва агрегати якісно виконують свої функції забезпечуючи сталу установочну глибину.
При цьому за показником збереження рослинних решток на поверхні культиватор дисковий
КД-4 в 2,3 рази більш ефективний порівняно з
дискатором. Він забезпечує досягнення значень
даного показника на відмінному рівні, в той час,
як дискатор практично сприяє його отриманню
на нижній рекомендованій межі.
За показником підрізання бур’янів культиватор дисковий КД-4 в 1,3 рази краще виконує
функцію.

За динамікою збереження вологи в шарі до
10 см встановлено: в день проведення технологічної операції лущення культиватором КД-4 і
дискатором вологість в оброблених даними
машинами шарах відрізняється на 3 %; за
дев’ятидобовий період в контрольованих ділянках різниця в вологості зросла до 10% на користь
роботи КД-4.
Відео тестування за qr-кодом
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Використання культиватора дискового
КД-4 забезпечує ультрамілкий поверхневий обробіток ґрунту і є складовою
сучасного тренду розвитку агротехнологій з базовими принципами - мінімізації
глибини проникнення для збереження
ґрунтового середовища в природньому
стані; позитива використання мульчі рослинних залишків на поверхні для захисту
її від випаровування та сприяння хорошому водопроникненню без замулення;
нівелювання впливу температурних коливань на кореневу систему; оптимізації
умов розкладання рівномірно розподілених решток і дії ґрунтової біоти; захисту
від бур’янів; високої змінної продуктивності робіт.
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Призначення тимчасового виконувача обов’язків
директора УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Денисюк Людмили Миколаївни
23.09.2021
року
відповідно до наказу
№ 58-ДП Міністерства
аграрної політики та
продовольства
України від 22.09.2021
року Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства
України
Тарас Миколайович Рис. 1 – Офіційне представлення
Висоцький представив нового тимчасового виконувача
обов’язків директора
колективу УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого тимчасово виконувача обов’язків
директора інституту Денисюк Людмилу Миколаївну.
ЖИТТЄВЕ КРЕДО: Єдиний хто не втомлюється час,
а ми живі нам треба поспішати
Людмила Миколаївна
народилась 28 грудня
1975 року в с. Веселівка
Христинівського району
Черкаської області в родині службовців.
Працювати почала з 17
років продовжуючи навчатись.
Сім’я:
Мати
–
Марченко
Лідія
Олександрівна (пенсіонер).
Донька – Яворська Денисюк Людмила Миколаївна
Анастасія Ігорівна, народилась 20.01.1995 року. Закінчила Національний університет ДПСУ, за кваліфікацією магістр з обліку і
аудиту, працює головним державним ревізором
інспектором відділу якості перевірок Головного управління ДФС України в Київській області.
Зять – Яворський Іван Іванович, народився
02.10.1994 року. Закінчив Національний університет
ДПСУ, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікацією юрист. Кандидат юридичних наук. Працює начальником відділу контролю за реалізацією грантових проектів Національного фонду досліджень України.
Онук – Яворський Дамир Іванович, народився
23 червня 2020 року.
Хоббі: Активний відпочинок, спорт, малювання,
подорожі, література.
Особисті якості Людмили Миколаївни
Активна життєва позиція, висока працездатність,
володіння спектром стратегій управління,наполегливість, цілеспрямованість, вимоглива як до себе, так і
до оточення, вміє ставити мету і досягати, постійно
прагне самовдосконалюватись.
Людмила Миколаївна переконана: «Треба йти не в
ногу з часом, а на крок попереду, в усьому має бути
власний приклад, адже досягнення, – це заслуга
команди, а невдача - промах управлінця. У роботі має

панувати рівень свободи вибору, а діяльність може
бути успішною тоді, коли працює згуртована команда
професіоналів, очолювана компетентним лідером».
Освіта
● Національна академія державного управління при
Президентові України (2017-2020).
● Уманський Державний Педагогічний університет
ім. П. Тичини (1999-2004 н.р.)
Спеціалізація: Педагогіка і методика середньої
освіти. Трудове навчання. Кваліфікація: Учитель трудового навчання, фізики,креслення, астрономії і безпеки
життєдіяльності.
Професійний досвід
З 23.09.2021 – Т.в.о. директора УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого
З 13.10. 2020 по 22.10.21 – Генеральний директор
Державного підприємства «Спецагро».
07.02.2020 – 13.10.2020 – в.о. Генерального директора Державного підприємства «Спецагро».
29.04.2016 – 19.08.2019 – Голова Христинівської
районної державної адміністрації.
Депутат Христинівської районної ради VII скликання.
12.2015-29.04.2016
–
Заступник
голови
Христинівської районної ради Черкаської обл.
03.2015-12.2015 – Директор Верхняцького
Навчально-Виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №1 – Ліцей» Христинівської районної
ради Черкаської обл.
09.2014-03.2015 р. – В.о. директора Верхняцького
Навчально-Виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №1 – Ліцей» Христинівської районної
ради Черкаської обл.
10.2008 - 09.2014 р. - Заступник директора з виховної роботи Верхняцького
Навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. №1
- Ліцей» Христинівської районної ради Черкаської обл.
09.2004-10.2008 р. - Учитель фізики Верхняцького
Навчально-Виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Ліцей» Христинівської районної ради Черкаської обл.
09.2003- 09.2004 р. - Учитель історії Верхняцького
Навчально-Виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №1– Ліцей» Христинівської районної
ради Черкаської обл.
08.1993-09.2003 р. - Педагог організатор. Верхняцька
ЗОШ №1 Христинівський район,Черкаська обл.

Колектив ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, та
редакція журналу “Техніка і технології АПК” щиро вітає
з призначення на посаду т. в. о. Денисюк Людмилу
Миколаївну бажаємо конструктивної роботи, невичерпних сил та успіхів у всіх починаннях. Нехай Ваша
повсякденна нелегка діяльність на вкрай відповідальній посаді буде щедрою на нові ідеї, відкриття, мудрі й
далекоглядні рішення, які допоможуть реалізувати
поставлені завдання й здійснити задумані плани.
© 2021
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Зміст журналу за 2021 рік
№1
Міністерство розвитку економіки,торгівлі та сільського
господарства України:
- Повноцінне функціонування індустріальних парків
забезпечить притік інвестицій, - Ігор Петрашко;
-В Україні офіційно стартував міжнародний проект залучення додаткового фінансування в аграрний сектор;
- Ігор Петрашко: Наша мета - зростання ефективності
та конкурентоспроможності української промисловості;
- У Мінекономіки працюють над запуском цифрового
проєкту “Е-дозвіл”;
- Парламент підтримав розблокування великої
приватизації...................................................................6

ярих зернових культур;
– Попередня оціночна місія ЄС представила звіт щодо
готовності України до укладання «промислового безвізу»;
– За минулий тиждень за програмою 5-7-9 бізнесу видано кредитів на рекордні майже 2,4 млрд грн.;
– Україна та КНР поглиблюють співпрацю в торговельноекономічній сфері;
– Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про
земельну децентралізацію та дерегуляцію;
– Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про запровадження агрострахування в Україні;..5
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження, експертиза, прогноз розвитку
Вільбіцький В., Цема Т., Афанасьєва С.
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Коробко А., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю.
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– Весняна посівна-2021: в Україні посіяли майже 4,4 млн га
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всю історію України, — Роман Лещенко;
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що використовують меліоровані землі;
– З початку 2021/2022 МР Україна експортувала 21,8
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