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Практична робота № 4 

 

Тема: Методика написання наукової статті 

Мета: ознайомитися з методологією написання та навчитися формува-

ти наукову статтю у відповідності до отриманих результатів 

Тривалість: 8 год. 

 

1. ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

– повторити: 

а) що таке наукова стаття; 

б) методи, що використовують при написанні наукової статті. 

– знати: вимоги вищої атестаційної комісії (ВАК) до наукової статті. 

– вміти: написати наукову статтю у відповідності до існуючих вимог 

ВАК України. 

 

1.2 Питання для самопідготовки 

1. Дайте визначення терміну «наукова стаття». 

2. Які існують вимоги до складу наукової статті? 

3. Які існують вимоги до оформлення наукової статті? 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Надикто В.Т. Методи наукових досліджень: Підручник.  Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС, 2017. ‒ 268 с. 

2. Надикто В.Т., Чорна Т.С. Методологія наукових досліджень: посібник-

практикум для виконання лабораторних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Ме-

літополь: Люкс, 2020. – 94 с. 

3. Надикто В.Т., Чорна Т.С. Методологія наукових досліджень: посібник-

практикум для ви-конання самостійних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – 

Меліто-поль: Люкс, 2020. – 34 с. 
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2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Теоретичні відомості 

Наукова стаття – один із основних видів публікацій. Вона містить 

виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвіт-

лює конкретне окреме питання за темою дисертації, фіксує науковий пріо-

ритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців. 

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповід-

но до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у 

вигляді пам'ятки авторам. 

Оптимальний обсяг наукової статті – 6…12 сторінок (0,5…0,7 друк. арк.). 

Підготовка публікації – процес індивідуальний. Одні вважають за не-

обхідне лише коротко описати хід дослідження і детально викласти кінцеві 

результати. Інші дослідники поступово вводять читача у свою творчу лабо-

раторію, висвітлюють етап за етапом, докладно розкривають методи своєї 

роботи. 

При підготовці публікацій найбільш типовими прийомами викладу на-

укового матеріалу є:  

 послідовний; 

 цілісний (з наступною обробкою кожної частини, розділу); 

 вибірковий. 

При послідовному викладі матеріалу виклад інформації здійснюється 

в логічній послідовності. 

При цілісному способі - написання всієї праці в чорновому варіанті, а 

потім обробка її в частинах і деталях, внесення доповнень і виправлень. 

При вибірковому викладі над матеріалом працюють у будь-якій зруч-

ній послідовності в міру готовності матеріалу. 

Кожний дослідник вибирає для себе найпридатніший спосіб для перет-

ворення так званого чорнового варіанта рукопису в проміжний або біловий. 

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповід-

но до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у 

вигляді пам'ятки авторам. 



 

 

5 
 

Рукопис статті, як правило, має містити повну назву роботи, прізвище та 

ініціали автора(ів), анотацію (на окремій сторінці), список використаної літе-

ратури. 

Стаття має просту структуру, її текст, як правило, не поділяється на розді-

ли. Умовно в тексті статті можна виділити такі структурні елементи. 

1. Вступ – постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з най-

важливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку 

певної галузі науки або практичної діяльності (1 абзац або 5…10 рядків). 

 2. Основні (останні за часом) дослідження і публікації, на які спираєть-

ся автор; сучасні погляди на проблему;труднощі при розробці даного питання, 

виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, котрим присвячена 

стаття (0,5…2 сторінки машинописного тексту через два інтервали) 

3. Формулювання мети статті (постановка завдання) – висловлю-

ється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних 

уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; зверта-

ється увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекоме-

ндацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо ви-

вчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду ос-

новних публікацій з теми (1 абзац, або 5…10 рядків). 

4. Виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. В 

ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, 

особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв'яз-

ки, тенденції, програма експерименту, методика отримання та аналіз факти-

чного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основ-

них висновків тощо (5…6 сторінок). 

5. Висновок, в якому формулюється основний умови від автора, зміст 

висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна зна-

чущість; коротко накреслюються перспективи подальших розвідок з теми 

(1/3 сторінки). 
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Жанр наукової статті вимагає дотримання певних правил: 

–  у лівому верхньому куті розміщуються індекс УДК відповідно до 

теми наукової статті; 

–  назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше 

слів, краще – до п'яти); 

–  далі розміщується прізвище та ініціали автора; за   необхідності вка-

зуються відомості, що доповнюють дані про автора (наприклад, 

студент, аспірант, інженер); 

– недоцільно ставити риторичні запитання; 

– мають переважати розповідні речення; 

– не слід перевантажувати текст цифрами 1, 2 та ін. при переліках тих 

чи інших думок, положень; 

– перелік елементів, позицій слід починати з нового рядка, відокрем-

люючи їх одне від одного крапкою з комою; 

–  у тексті прийнятним є використання різних видів переліку: спочатку, 

на початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по-друге, по-

третє; на першому етапі, на другому етапі та ін.; 

–  цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити 

основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який 

уперше її висловив; 

–  усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний 

обсяг статті присвячують викладу власних думок; для підтверджен-

ня достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити 

висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослід-

ника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву; 

–  стаття має завершуватися конкретними висновками і рекомендаціями. 

Рукопис статті підписується автором(ами) і подається до редакції. У 

разі необхідності до неї додається дискета. 

Особливо цінними є статті, опубліковані у провідних наукових фахо-

вих журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях, їх пере-

лік затверджує ВАК України при дотриманні таких вимог: 

 наявність у складі редакційної колегії не менше п'яти докторів на-

ук з відповідної галузі науки, серед яких обов'язково мають бути 

штатні працівники наукової установи, організації чи вищого навча-

льного закладу, що видає журнал (періодичні видання); 

 журнали підписуються до друку виключно за рекомендацією вченої 

ради наукової установи (організації чи вищого навчального закла-

ду), яка його видає, про що зазначається у вихідних даних; 

 тираж не менше ніж 100 примірників; 
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 повне дотримання вимог до редакційного оформлення періодично-

го видання згідно з державними стандартами України; 

 наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек Ук-

раїни, перелік яких затверджено ВАК України. 

Зараховуються не більше однієї статті здобувача за темою дисертації в 

одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання). 

Не зараховуються праці, в яких немає повного опису наукових результа-

тів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опублі-

ковані раніше в інших наукових працях, які входять до списку основних. 

Повне опублікування основних наукових результатів дисертаційних 

робіт, які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата 

наук, є однією з вирішальних передумов атестації наукових кадрів. Тому 

особливе значення публікації мають для здобувачів наукового ступеня. Кі-

лькість та якість публікацій з теми дослідження є критерієм оцінки цінності 

роботи. 

2.2 Рекомендації щодо виконання роботи і оформлення звіту 

Розглянемо порядок оформлення наукової статті для подання у фахове 

видання на прикладі збірника праць ТДАТА (вимоги до оформлення наведе-

ні у додатках А і Б). Приклади оформлення статті наведено у додатку В. 

 

ЗВІТ про виконану роботу 

Написати статтю за результатами проведених теоретичних досліджень. 

Предоставити викладачу оформлену статтю з рецензією наукового 

керівника. 

2.3 Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення терміну «наукова стаття»? 

2. Які існують вимоги до тексту наукових статей? 

3. Яких правил дотримуються при роботі у науковому жанрі? 

4. Які методи викладення матеріалу застосовують дослідники? Назвіть 

їх переваги і недоліки? 

5. Чим відрізняються статті опубліковані у фахових збірниках від не 

фахових? 
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Додаток А 

ВИМОГИ 

до оформлення матеріалів до друку у наукових фахових виданнях 

"Праці Таврійської державної агротехнічної академії" 
Статті повинні здаватися у редколегію у вигляді оригінал-макетів для безнабі-

рного друку. При підготовці оригінал-макетів слід використовувати текстовий редак-

тор Microsoft Word і роздруковувати текст на лазерному принтері шрифтом Times 

New Roman 14 pt із міжстроковим (комп'ютерним) інтервалом 1 pt. на білому (ксеро-

ксному) папері формату А4 щільністю 80-90 г/м2. 

Параметри сторінки по розміщенню тексту: поле зліва – 30 мм; поле справа – 

30 мм; поле зверху – 30 мм; поле знизу – 20 мм 

Перед назвою, зліва, записується код УДК (універсальна десяткова класифікація). 

Для назви статті слід використовувати шрифт 14pt, жирний із заголовних літер 

(міжрядковий інтервал 1pt) і розмістити її по центру. Назва не повинна містити пере-

носів слів. 

А після назви, з відступом у однин рядок (інтервал 1pt), приводяться прізвище 

та ініціали авторів і науковий ступінь (к.т.н.; д.т.н.), або кваліфікаційний рівень (ін-

женер, аспірант, магістр і т.д.), а також повна назва навчального закладу або наукової 

установи, яку представляють автори, і контактний телефон. 

Далі, з відступом в однин рядок (інтервал 1pt), розміщується анотація (біля 50 слів) 

і, через пустий рядок – ключові слова (до 5 словосполучень), використовуючи жирний 

шрифт (інтервал 1pt). Слова “Анотація” і “Ключові слова” виділити курсивом. 

Основний текст оформлений згідно вимог до фахових видань (постанова пре-

зидії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1) розміщується через один рядок інтерва-

лу 1pt (див. приклад). На чітко виконаних рисунках висота символів не повинна бути 

меншою 3 мм. 

В кінці першої сторінки для аспірантів і здобувачів вказати відомості про наукового 

керівника, а для докторантів – наукового консультанта. Наприклад: Петров Ф.Н., ас-

пірант* 

Наприкінці статті необхідно привести літературу та анотацію англійською мо-

вою. При оформленні переліку літературних джерел, прізвища та ініціали авторів 

треба набирати курсивом (див. приклад). 

Мова статей – українська. (Виключення – для зарубіжних авторів) 

При здачі статті до редакції необхідні наступні документи: 
1. Оригінал-макет статті – 1 пр. 

2. Дискета 3,5 з електронним варіантом статті. 

3. Рекомендація до друку конференції чи кафедри, де працюють автори, з візою нау-

кового керівника – для аспірантів і здобувачів. 

4. Зовнішня рецензія на статтю. 

5. Експертний висновок про можливість публікації у відкритому друку. 

Сторінки статті не нумерувати. 

                                                 
* Науковий керівник – д.т.н., професор Іванов К.Н. 
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Додаток Б 

УДК 515. 2 + 563. 3  

 

ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОМЕНЕВОГО  

ТЕПЛООБМІНУ МІЖ ФАКЕЛОМ ТА БУДІВЛЯМИ  

 

Іванов В.А., д.т.н., 

Петров Ф.Н., аспірант.* 

Харківський інститут пожежної безпеки МВС України 

Тел/факс (044) 446-0051 

 

Анотація – Робота присвячена геометричному моделюванню радіаційного теплоо-

бміну між поверхнею смолоскипа полум'я при пожежі і поверхнями споруджень. Локальні 

кутові коефіцієнти випромінювання на поверхнях будівель рахуються методом сфери 

одиничного радіуса на основі геометричних побудов засобами комп'ютерної графіки.  

 

Ключові слова: геометричне моделювання, променева енергія, локальний коефіці-

єнт, радіаційний теплообмін. 

 

Текст наукової статті повинен мати передбачені вимогами ВАК України необхідні еле-

менти, назви яких у тексті статті треба виділити курсивом. 

Постановка проблеми. Формулюється проблема у загальному вигляді та її зв'язок із важ-

ливими науковими чи практичними завданнями. 

Аналіз останніх досліджень. Наводиться аналіз останніх досліджень та публікацій, в 

яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невиріше-

них раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Формулюються цілі та завдання до-

сліджень, що розглядаються в статті. 

Основна частина. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

Висновки. Формулюються висновки з даного дослідження і перспективи подальших роз-

відок у даному напрямку. 

 

Література 

1. Зигель 3. Теплообмін випромінюванням / З. Зигель, Дж. Хауэлл. - М.: Мир, 1975. – 934 с. 

 

GEOMETRICAL SIMULATION OF RADIAL HEAT CHANGE  

BETWEEN A PLUME AND BUILDINGS 

 

F. Petrov, V. Ivanov  

 

Summary 

Activity is dedicated to geometrical simulation of radiation heat change between a surface 

of a plume of a flame at a fire and surfaces of facilities. The local angular radiation values are 

calculated for surfaces of buildings by a method of an orb of single radius on the basis of geo-

metrical constructions by ways of the computer-generated image. 

 

                                                 
* Науковий керівник – д.т.н., професор Іванов К.Н. 
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Додаток В 

УДК 6.31+ 631.37 

 

ВИПРОБУВАННЯ ЖНИВАРНО-ЛУЩИЛЬНОГО МТА 
 

Надикто В.Т., д.т.н., Кюрчев В.М., к.т.н., 

Панченко А.І., к.т.н., Мітков Б.В., к.т.н., 

Таврійська державна агротехнічна академія 
Тел. (06192) 2-04-60 

Кумпан В.К., головний конструктор 

ВАТ “Конструкторське бюро  “БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ” 
Тел. (06153) 2- 42-78 

 

Анотація – приведено результати експериментальних випробувань 

жниварно-лущильного агрегату на базі трактора ХТЗ-120 під час косіння 

ним у валки вівса та суданської трави. 

 

Ключові слова – жниварка, дискова борона, валок, оглядовість, прямо-

лінійність, продуктивність, витрати палива. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан справ у сільському господарстві Ук-

раїни показує, що однією із найгостріших проблем є збирання зернових колосо-

вих культур, а саме косіння їх у валки причіпними чи начіпними валковими жни-

варками. 

Через відсутність до недавнього часу на Україні тракторів, обладнаних ре-

версивним постом керування, начіпні валкові жниварки агрегатувались і нині (на 

відміну, скажімо, від Росії 1) агрегатуються виключно зі спеціалізованими енер-

гетичними засобами типу КПС-5Г або зернозбиральними комбайнами типу СК-5 

“Нива”. Різке зменшення кількості останніх в господарствах змушує суттєво об-

межити їх використання на косінні с.-г. культур у валки.   

Крім того, після збирання врожаю стерня с.-г. культур повинна бути термі-

ново злущена. Збільшення розриву між цією операцією та підбиранням валків 

приводить до значних втрат вологи ґрунтом. На практиці, із-за наявності низки 

причин, реальний проміжок часу між вказаними операціями часто виходить за 

допустимі межі. 

 

Аналіз останніх досліджень та постановка мети. Позбутися вказаних недо-

ліків можна шляхом суміщення операцій косіння культур у валки та лущення між-
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валкового простору 2. Усі відомі МТА такого функціонального призначення де-

тально розглянуто в роботі 3. На основі викладеного там аналізу зроблено висно-

вок про перспективу створення жниварно-лущильного МТА на базі трактора, який 

би мав передній і задній навісні механізми, реверсивний пост керування, задовіль-

ну оглядовість технологічних просторів тощо. 

Оскільки нині таким вимогам повністю відповідає український орно – проса-

пний трактор ХТЗ-120 4, то саме на його основі і був розроблений дослідний зра-

зок жниварно-лущильного МТА.  Після переналагодження енергетичного засобу на 

реверсивний рух на передній його навісний механізм з допомогою розробленого 

ВАТ “Бердянськсільмаш” адаптера навішували валкову жниварку ЖВН-6Б, а на 

задній – дискову борону БДН-3 (рис.1). 

 

Рис.1 – Жниварно-лущильний МТА на базі ХТЗ-120 в роботі 

 

Методика досліджень. Перед проведенням лабораторно-польо-вих дослі-

джень було оцінено трудоємкість агрегатування нового МТА (табл.1) та оглядо-

вість  його  передньої  частини  з місця  водія (рис.2).  

Таблиця 1 
Трудоємкість агрегатування жниварно-лущильного МТА 

 Назва операції 
Трудо-
ємкість, 

чол.год 

Приєднання жниварки  
1. Під’їзд трактора до жниварки  (з відстані 5 м) 0,0033 
2. Приєднання нижніх тяг трактора до рамки жниварки 0,0333 
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3. Установка карданного валу 0,0237 
4. Приєднання центральної тяги трактора 0,0225 
5. Приєднання гідросистеми жниварки до трактора 0,0072 
6. Блокування нижніх тяг навісного механізму трактора  0,0450 
           РАЗОМ: 0,1350 

Від’єднання жниварки 
1. Розблокування нижніх тяг навісного механізму трактора 0,0456 
2. Від’єднання гідросистеми жниварки від трактора 0,0074 
3. Від’єднання центральної тяги трактора 0,0230 
4. Від’єднання карданного валу 0,0060 
5. Від’єднання нижніх тяг навісного механізму трактора 0,0330 
           РАЗОМ: 0,1150 

Приєднання дискової борони 
1. Під’їзд трактора до борони (з відстані 5 м) 0,0045 
2. Навішування борони 0,0025 
           РАЗОМ: 0,0070 

Згідно методики ОСТ 70.2.4-73 коефіцієнт оглядовості Ко склав 0,46. 

 
 

Рис.2 – Діаграма оглядовості передньої частини 

жниварно-лущильного агрегату 

Лабораторно-польові дослідження проводили для двох варіантів агрофону. 

Перший - суданська трава, урожайність якої становила 74 ц/га, в другий – посіви 

вівса, урожайністю 20,0 ц/га. 

Поле розбивали на ділянки, довжиною 250 м. На кожній із них жниварно-

лущильний агрегат рухався із заданою швидкістю. Після проходу МТА у двохкрат-

ній повторності реєстрували: 
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- поздовжній профіль агрофону та вологість грунту; 

- час проходження агрегатом залікової ділянки; 

- робочу ширину захвату МТА; 

- висоту стерні у поздовжньому напрямку; 

- ширину валка (Bв); 

- ширину злущеної стерні (Bл) та глибину її обробітку; 

- погодинні витрати палива; 

Ширину смуги (Sв) відкритої стерні (незлущеної і не закритої валком) ви-

значали із виразу: 

Sв = Вк - Вв - Вл, 

де  Вк - конструктивна ширина захвату жниварки (Вк = 6 м). 

Про ступінь завантаження двигуна трактора судили по коефіцієнту (), який 

знаходили із виразу: 

 = Gт/Gn, 

де Gn – максимальні витрати палива двигуном трактора.1 

Основна частина. В польових умовах встановлено, що при високій урожай-

ності збираємої культури апарат різання може бути невидимим (в крайньому разі 

недостатньо видимим) навіть при розміщенні точки зору безпосередньо над жни-

варкою. Проте нами на протязі дворічних випробувань не встановлено, що це 

приводить до будь-яких незадовільних результатів роботи жниварно - лущильно-

го МТА. 

Стандарт коливань поздовжнього агрофону як на полі з суданською травою, 

так і на полі з вівсом знаходився на рівні 2,2 см. Довжина кореляційного зв’язку 

була при цьому в межах 0,6...0,7 м. 

На скошуванні суданської трави агрегат рухався зі швидкістю 2,05 м/с, а на 

скошуванні вівса – 1,93м/с.  Робоча ширина захвату жниварки становила при цьо-

му відповідно 5,69  0,09 м і 5,220,08 м (табл.2). Низький коефіцієнт варіації да-

ного параметру (не більше 4%) вказує на задовільну стійкість руху розглядувано-

го МТА в горизонтальній площині. 

                                                 
1 визначаються із тягової характеристики трактора ХТЗ-120 4. 
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Таблиця 2 

Показники роботи жниварно-лущильного МТА 
 

Показник 

Культура 

овес 
суданська 

трава 

Урожайність, ц/га 20,0 74,0 

Вологість грунту в шарі 5...15 см, % 12,4...14,8 14,5...19,2 

Швидкість руху МТА, м/с  1,93 2,05 

Ширина захвату жниварки, м 5,22  0,08 5,69  0,09 

Продуктивність за 1 год. основного 

часу, га /год. 
3,63 4,15 

Питомі витрати палива, кг/га - 4,24 

Ширина валка, м 1,09  0,27 1,70 0,05 

Висота стерні, см  18,0  0,4 15,4  0,6 

Ширина лущення, м 3,12  0,11 3,23  0,03 

Глибина лущення, см 7,4  4,9 8,9  0,1 

Ширина незлущеної смуги, м 1,79 1,07 

 

Коливання ширини валків, які формувалися жниваркою, можна вважати ни-

зькочастотними, оскільки їх дисперсія в обох досліджуваних варіантах зосере-

джена у вузькому діапазоні частот - 0...0,70 м-1 (рис. 3). При швидкості руху МТА 

2,05 м/с, наприклад,  це становить всього лише 0...1,4 с-1 або 0...0,22 Гц. Практич-

но в цьому ж діапазоні частот зосереджені і дисперсії коливань ширини захвату 

МТА та ширини смуги лущення. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,157 0,314 0,471 0,628 0,785 0,942 1,1

Ширина лущення

Ширина валка

Ширина захвату МТА

1/м


S

м

 

Рисунок 3 – Нормовані спектральні щільності ширини злущеної 

смуги, ширини валка та ширини захвату жниварно-лущильного МТА 
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В значно вужчому діапазоні частот зосереджені дисперсії коливань прямо-

лінійності валків суданської трави та вівса (рис.4). Частота зрізу нормованої спек-

тральної щільності цього параметру складає 0,275 м-1, що при швидкості руху аг-

регату 2,05 м/с, наприклад, становить 0,56 с-1 або всього лише 0,09 Гц.  

0

1

2

3

4

5

6

0 0,105 0,209 0,314 0,419 0,524 0,628


S

1/м

м

 
Рис.4 - Нормована спектральна щільність прямолінійності валків 

 

У порівнянні з усіма вищерозглянутими оціночними величинами спектр ди-

сперсій висоти стерні збираємих культур є більш розтягнутим (рис.5), що вказує 

на високочастотний характер коливань цього параметру. Для суданської трави се-

редня його значина становила 15,40,6 см, а для вівса - 18,00,4 см. Це відповідає 

аналогічним показникам для серійних навісних валкових жаток, агрегатованих з 

комбайнами 5. 

0

0,25

0,5

0 0,628 1,257 1,885 2,513 3,142 3,77


S

1/м

м

 
Рис.5 - Нормована спектральна щільність висоти стерні 

  

Середня значина ширини необробленої смуги вздовж кожної сторони валка су-

данської трави, наприклад, дорівнювала 0,54 м (табл.2) Цього було досить для того, 

щоб запобігти попаданню в скошену траву грудочок грунту після проходу дискової 

борони. 

При ширині захвату 5,69 м і швидкості руху на скошуванні суданської трави 

2,05 м/с основна продуктивність жниварно - лущильного МТА становила 4,15 
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га/год. Витрати палива дорівнювали при цьому 17,6 кг/год. При максимальній 

значині цього показника 22 кг/год 4  це відповідає 80% - му завантаженню трак-

тора ХТЗ-120.   

При роботі без ґрунтообробного знаряддя БДН-3 витрати палива становили 

11,7 кг/год. Це означає, що в агрегаті з однією лише жаткою ЖВН-6Б використо-

вується не більше 53% потужності двигуна вказаного енергетичного засобу.  

Втрати зерном та зрізаним колосом за дослідним агрегатом в процесі лабо-

раторно-польових досліджень не перевищували агротехнічні вимоги до валкових 

жниварок.  

Дослідження по вивченню динаміки зміни вологи в ґрунті на задискованій 

та необробленій ділянках поля розпочали 14, а закінчили 26 серпня 2002 року. 

Періодичність замірів вологості – 3 дні. На кожній із порівнюваних ділянок проби 

грунту брали на глибині 15 см у трьохкратній повторності.  

Аналіз даних показав, що динаміка зміни вологи грунту (W) в часі (t, дні) на 

обох дослідних ділянках задовільно апроксимується лінійною залежністю виду: 

W = - kt + b, 

де k, b – постійні коефіцієнти. 

Встановлено, що на статистичному рівні значущості 0,05 вказаний лінійний 

зв'язок – суттєвий. Коефіцієнт детермінації при цьому - не менший за 0,8. 

Як і в минулорічних дослідах, вологість грунту на задискованій ділянці була 

1,5...2,0% вищою. Одним із можливих шляхів збільшення цієї різниці може бути 

застосування борінок для вирівняння мікрорельєфу злущеного фону. 

Висновок. Як бачимо, прийнятна оглядовість робочих органів жниварки ра-

зом з задовільною керованістю руху макетного зразка жниварно-лущильного аг-

регату обумовлюють якісне виконання ним технологічного процесу. Виходячи з 

цього, вказаний агрегат може знайти широке застосування в господарствах різної 

форми власності. 
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RESEARCH OF HEADER-DICKER UNIT 

V.Nadykto, V.Kjurchev, A.Panchenko, B.Mitkov, V.Kumpan 

 

Summary 

Results of experimental tests header - dicker unit on the basis of a tractor ХТЗ-

120 on mowing in swathes oats and Sudanese grass are indicat 


