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Титульний лист звіту про НДР кафедри (див. зразок) 

Вступ 

1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва, 
керівник) 

1. Лабораторія машиновикористання в землеробстві (Зав. лабораторії проф. 
В.Т. Надикто). 

2. Лабораторія технологій і технічних засобів збирання та післязбиральної 
обробки сільськогосподарських культур в умовах Півдня України (Зав. лабора-
торії проф. Є.В. Михайлов). 

2. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (на-
зва, керівник) 

1. Лабораторія машиновикористання в землеробстві (Зав. лабораторії проф. 
В.Т. Надикто). 

3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 
установами та навчальними закладами – таблиця 1 

№ 
Назва 

 установи 
 (закладу) 

Тема 
договору 

Дата 
укладення 
договору 

Обсяг  
фінансування 

 договору,  
тис. грн. 

Що зроблено  
в рамках  
співпраці 

1.      
 

4. Участь у дослідженнях і розробках, що виконуються за рахунок 
коштів замовників1) – таблиця 2 

 

№ 

Тема, шифр,  
замовник, 

обсяг (тис. грн.),  
керівник, термін 

виконання 

Основні 
 результати 

Обсяг фінансо-
вих надходжень 
до університету 
від наукової ді-
яльності, тис. 

грн. 

П.І.Б. 
співробітників ка-
федри, які брали 

участь у виконанні 
роботи 

Закінчені  НДР 
1. Інтенсивні техно-

логії вирощування 
зернових культур, 
02Н-2019, замов-
ник ТОВ «Хімічні 
авіаційні техноло-
гії» 

Проведено екс-
плуатаційно-
технологічну 
оцінку роботи 
літального апа-
рату на піджив-
ленні та  обро-
бленні сходів 
озимої пшениці 
гербецидами і 
фунгіцидами  

19 200 грн. Надикто В.Т., 
Кувачов В.П., 
Аюбов А.М. 

2. Експлуатаційно-
технологічна оці-

Проведено екс-
плуатаційно-

15000 грн Надикто В.Т., 
Кувачов В.П., 
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нка роботи рота-
ційної борони БР-
6 на обробітку 
грунту, 03Н-2019, 
замовник ТОВ 
«Оріхівсільмаш» 

технологічну 
оцінку роботи 
машинно-
тракторного аг-
регату в складі 
борони БР-6 на 
обробітку грун-
ту 

Аюбов А.М., 
Рева Т.Ю. 

3. Випробування те-
кронового плуга, 
05Н-2019, замов-
ник ТОВ «АЙ-
КЬЮ КОМПО-
ЗИТ» 

Проведено екс-
плуатаційно-
технологічну 
оцінку роботи 
орного машин-
но-тракторного 
агрегату в 
складі текроно-
вого плуга 

45000 грн Надикто В.Т. 
 

 Розробка вироб-
ничо-
лабораторного 
стенду машини 
попереднього 
очищення зерна.  
Замовник - дочір-
нє  підприємство 
"Гуляйпільський 
механічний завод" 
"ВАТ Мотор Січ" 
(м. Гуляйполе). 
Обсяг – 245 тис. 
грн. 
Термін виконання 
– 2019 рік. 

Виробничо-
лабораторний 
стенд машини 
попереднього 
очищення зерна 
продуктивністю 
10 т/год. 

Виробничо-
лабораторний 
стенд машини 
попереднього 
очищення зерна 
продуктивністю 
10 т/год., варті-
стю 245 тис. 
грн. безкошто-
вно передано на 
баланс ТДАТУ 
 

Михайлов Є.В.,. 
Задосна Н.О., 
Афанасьєв О.О., 
Чорна Т.С. 

Перехідні НДР 
     
1) госпрозрахункові НДР (кощти підприємств, організацій, фізичних осіб), фінансування обласного, міського, районного та ін. бюджетів 
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5. Участь у фундаментальних дослідженнях та прикладних дослі-
дженнях і розробках, що виконуються за рахунок коштів державно-
го бюджету 1)  – таблиця 3 

№ 

Тема,  державний 
реєстраційний  

номер,  
обсяг (тис. грн.),  
керівник, термін 

виконання 

Основні 
 результати 

Обсяг фі-
нансових 

надхо-
джень до 

університе-
ту від нау-
кової дія-
льності, 
тис. грн. 

П.І.Б. 
співробіт-

ників кафе-
дри, які бра-
ли участь у 
виконанні 

роботи 

Закінчені  НДР 
     

Перехідні НДР 
1 Розробити техніч-

ні засоби для реа-
лізації новітніх 
технологій виро-
щування с.-г. в 
умовах півдня 
України (держ. 
реєстр. 
№0116U002718), 
керівник, д.т.н. 
В.Т. Надикто, 
2016-2020 рр.  

1.Визначено трудомісткість 
агрегатування ґрунтооброб-
ної ротаційної борони БР-6 з 
універсально-просапним 
трактором тягового класу 
1,4 (МТЗ-82); 
2. Здійснено визначення ос-
новних експлуатаційно-
технологічних показників 
роботи ротаційної борони 
БР-6 з універсально-
просапним трактором тяго-
вого класу 1,4 (МТЗ-82) на 
обробітку парового поля. 

- Надикто 
В.Т., 
Аюбов 
А.М., 
Кувачов 
В.П., 
Рева Т.Ю. 

2 Розробка техно-
логій і технічних 
засобів збирання 
та післязбираль-
ної обробки сіль-
ськогосподарсь-
ких культур в 
умовах півдня 
України (держ. 
реєстр. 
№0116U002720), 
д.т.н. Є.В. Михай-
лов, 2016-2020 рр. 

1) Встановлені закономір-
ності процесу псевдозріже-
ного зернового вороху в ла-
бораторно-виробничому 
стенді попереднього очи-
щення зерна; 
2) Експериментально отри-
мані параметри очищення 
олійної сировини соняшни-
ка в умовах лабораторно-
виробничого стенду; 
3) Обґрунтовані теоретичні 
засади розробки робочого 
органу для сепарації обчіса-
ного вороху зерна. 

- Михайлов 
Є.В., 
Ігнатьєв 
Є.І., Чорна 
Т.С. 

1) фінансування МОН 
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6. Участь у НДР, що виконуються межах робочого часу викладачів – 
таблиця 4 

№ П.І.Б. 
Тема НДР (загальна) 1), 

державний реєстраційний 
номер, керівник 

Тема (підтема, розділ) 
НДР1) 

1. Кувачов В.П. Розробити технічні засоби 
для реалізації новітніх тех-
нологій вирощування с.-г. в 
умовах півдня України 
(держ. реєстр. 
№0116U002718), керівник, 
д.т.н. В.Т. Надикто, 2016-
2020 рр. 

Розроблення механіко-
технологічних основ фун-
кціонування і використан-
ня ширококолійних засо-
бів механізації сільського-
сподарського виробництва 
для колійної системи зем-
леробства 

2. Михайлов Є.В. Розробка технологій і тех-
нічних засобів збирання та 
післязбиральної обробки 
сільськогосподарських ку-
льтур в умовах Півдня 
України. № 0116 U002720. 
Керівник – Д.т.н. проф. 
Михайлов Є.В. 

Розробка технологій і тех-
нічних засобів післязбира-
льної обробки сільського-
сподарських культур. 

3 Чорна Т.С. Розробити технічні засоби 
для реалізації новітніх тех-
нологій вирощування с.-г. в 
умовах півдня України 
(держ. реєстр. 
№0116U002718), керівник, 
д.т.н. В.Т. Надикто, 2016-
2020 рр. 

Розроблення науково-
методичних основ смуго-
вої технології та технічних 
засобів для її  реалізації. 

1)відмітити закінчені НДР 

 

7. Основні результати1) НДР, що виконуються у межах робочого часу 
викладачів 

1)змістовні результати (проаналізовано, досліджено, встановлено, з’ясовано, розроблено, створено, запропоновано тощо та ін.) 

 

Програма №0116U002718  «Розробити технічні засоби для реалізації новіт-
ніх технологій вирощування с.-г. в умовах півдня України». Науковий керівник –
д.т.н. Надикто В.Т. 

Визначено трудомісткість агрегатування ґрунтообробної ротаційної бо-

рони БР-6 з універсально-просапним трактором тягового класу 1,4 (МТЗ-82). 

Здійснено визначення основних експлуатаційно-технологічних показни-

ків роботи ротаційної борони БР-6 з універсально-просапним трактором тягово-

го класу 1,4 (МТЗ-82) на обробітку парового поля. 

Розроблено дослідний зразок ширококолійного агромостового засобу ме-
ханізації для колійної системи землеробства. Експериментально визначені ха-
рактеристики нерівностей профілю слідів постійної технологічної колії при русі 
по ним агромостового засобу для покращення його технологічних властивос-



 6 

тей. Експериментально визначені кореляційно-спектральні характеристики не-
рівностей профілю оброблюваного агрофону агромостовим засобом та показ-
ники якості обробітку грунту для оцінювання ефективності його використання. 
Експериментально досліджені характеристики коливань тягового опору агро-
мостового засобу під час виконання ним ґрунтообробних робіт для оцінювання 
його стійкості руху. 

Програма № 0116 U002720 «Розробка технологій і технічних засобів зби-
рання та післязбиральної обробки сільськогосподарських культур в умовах 
Півдня України».  
Керівник – д.т.н. проф. Михайлов Є.В. 
1. Розроблені теоретичні передумови процесу псевдозрідження зернового 

вороху в лабораторно-виробничому стенді попереднього очищення зерна: 
1.1 При переході в псевдозріджений стан на частинки зернової суміші бу-

дуть діяти: сила тяжіння G, сила тертя шару зерна о бічні стінки лотка-
інтенсифікатора Fтр, сила опору повітряного потоку Fоп та сила впливу повітря-
ного потоку на частинки F; 

1.2. Визначені параметри процесу псевдозрідження зернового вороху 
(швидкість початку псевдозрідження Wпп, швидкість фільтрації Wд, порозність 
ε0, число псевдозрідження К), які впливають на підвищення продуктивності 
процесу попереднього очищення зернового вороху. 

2. Отримані результати експериментальних досліджень жалюзійного пові-
трярозподільника лабораторно-виробничого стенду попереднього очищення 
олійної сировини соняшнику: 

2.1 Проведений аналіз свідчить про доцільність включення у робочий про-
цес циліндричного решета з зовнішньою робочою поверхнею діаметрально 
пронизаного повітряного потоку, що дозволить в умовах експерименту підви-
щити ефективність відділення повітрявідокремлюваємих домішок. При цьому 
значно поліпшуються умови очистки поверхні решета від виділених вегетатив-
них домішок. 

2.2 Епюри швидкостей показують, що обмежений прибіками стенду повіт-
ряний потік можливо розглядати як затоплений струмінь, початок якого харак-
теризується яскраво вираженим факелом. Найбільш доцільне регулювання час-
тоти обертання ротору вентилятора n у діапазоні 400…600 об∙хв-1, що забезпе-
чує швидкість повітряного потоку у межах 3,0…6,0 м∙с-1 і відповідає аеродина-
мічним характеристикам повноцінного насіння. 

3. Розроблені теоретичні основи розробки робочого органу для сепарації 
обчісаного вороху зерна: 

3.1 Побудовано математичну модель просіювання зерна крізь шар обчеса-
ного вороху, яка встановлює залежність між імовірністю проходження зерна 
крізь солому і відстанню між соломинами з урахуванням взаємного розташу-
вання соломин і відношенням розмірів зернівки до відстані між соломинами; 

3.2 Для забезпечення необхідних умов, що дозволяють зернівці проходити 
крізь шари соломи необхідний робочий орган, який має можливість механічно-
го впливу на ворох. 

Програма №0116U002718 «Розробити технічні засоби для реалізації новіт-
ніх технологій вирощування с.-г. в умовах півдня України». Науковий керівник –
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д.т.н. Надикто В.Т. 
Досліджено стан ґрунту на полях ФГ «Експеримент» Михайлівського ра-

йону Запорізької області та надано рекомендації щодо обґрунтування способу 

його обробітку. Розроблено методику вибору способу обробітку ґрунту в зале-

жності від основних показників орного шару. Проведено її експериментальна 

перевірка в умовах ФГ «Експеримент» Михайлівського району Запорізької об-

ласті на протязі 2017…2019 років. 

1)змістовні результати (проаналізовано, досліджено, встановлено, з’ясовано, розроблено, створено, запропоновано тощо та ін.) 

 

8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 
Створено НТП, в тому числі: Назва НТП 

– нової техніки 1. Електрифікований широко-
колійний  засіб механізації 
сільськогосподарського ви-
робництва для колійної сис-
теми землеробства 

2. Виробничо - лабораторний 
стенд машини попереднього 
очищення зерна 

3. Модернізований культива-
тор «Червонець-8» 

4. Трактор ХТЗ-160 з двигуном 
ЯМЗ-236 

5. Впроваджено системи конт-
ролю висіву насіння сільсь-
когосподарських культур з 
фірмою «Монада» 

6. Упроваджено дрон для об-
числення площі та контурів 
полів 

7. Отримані результати експе-
риментальних досліджень 
жалюзійного пові-
трярозподільника лаборато-
рно-виробничого стенду по-
переднього очищення олій-
ної сировини соняшнику 

– нових технологій 1. …  
– нових матеріалів 1. …  
– сортів рослин та порід тварин 1. …  
– методів, теорій 1.Рекомендації (керівний доку-

мент) з підживлення озимої 
пшениці засобами авіації 
2.Розроблені теоретичні перед-
умови процесу псевдозріджен-
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ня зернового вороху в лабора-
торно-виробничому стенді по-
переднього очищення зерна  
3.Розроблені теоретичні основи 
розробки робочого органу для 
сепарації обчісаного вороху зе-
рна 
3. Рекомендації щодо обґрунту-
вання способу обробітку ґрунту 
для ФГ «Експеримент» Михай-
лівського району Запорізької 
області 

– інше 1. …  
 
 

9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – табли-
ця 6 

Впроваджено НТП у виробництво,  
в тому числі: 

Назва НТП1) 

– нової техніки 1. Упроваджено 12-ти рядну 
просапну сівалку Ledo-12 у 
НВЦ ТДАТУ  
2. Упроваджено 12-ти рядний 
просапний культиватор 
ALTAIR-8,4 у НВЦ ТДАТУ 
3. Упроваджено ротаційну бо-
рону БР-6 на обробітку пару в 
умовах ФГ «Юсона» Меліто-
польського району Запорізької 
області 
4. Упроваджено переобладна-
ний трактор ХТЗ-160 з двигу-
ном ЯМЗ-236  у НВЦ ТДАТУ 
5.Виробничо-лабораторний 
стенд машини попереднього 
очищення зерна продуктивніс-
тю 10 т/год., виготовлено - до-
чірнім підприємством "Гуляй-
пільський механічний завод" 
"ВАТ Мотор Січ" (м. Гуляйпо-
ле) і безкоштовно передано на 
баланс ТДАТУ 

– нових технологій 1. …  
… 

– нових матеріалів 1. …  
…. 

– сортів рослин та порід тварин 1. …  
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…  
– методів, теорій 1. Метод визначення щільності 

ґрунту у ФГ «Експеримент» 
Михайлівського району Запорі-
зької області 

– інше 1. …  
… 

1) відмітити НТП, створену і впроваджену в звітному році 

 
 

10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 
таблиця 7 

Впроваджено НТП у навчальний процес,  
в тому числі: 

Назва НТП1) 

– нової техніки 1. Електрифікований широко-
колійний  засіб механізації сіль-
ськогосподарського виробниц-
тва для колійної системи зем-
леробства 
2. Впроваджено симулятор сис-
теми точного водіння МТА у 
навчальний процес кафедри 
МВЗ 
3. Впроваджено апаратно-
вимірювальний комплекс для 
визначення вологості ґрунту у 
навчальний процес кафедри 
МВЗ. 
4. Впроваджено дослідний 
стенд електрифікованої висів-
ної секції просапної сівалки у 
навчальний процес кафедри 
МВЗ 
5. Впроваджено радіокерованої 
моделі малогабаритного транс-
портного засобу у навчальний 
процес кафедри МВЗ 
6. Впроваджено виробничо - 
лабораторний стенд машини 
попереднього очищення зерна у 
навчальний процес кафедри 
МВЗ 
7. Підвищення ефективності 
виробничо-лабораторного стен-
ду машини попереднього очи-
щення зерна.  
Магістерська дипломна робота 
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студента 26 МБ АІ 
Попова Б.Ю. 

– нових технологій 1. …  
– нових матеріалів 1. … 
– сортів рослин та порід тварин 1. …  
– методів, теорій 1. …  
– інше 1. …  

1) відмітити НТП, створені у звітному році 

 
 

11.  Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таб-
лиця 8 

№  

Назва 
розробки1), 

автор(и) 
розробки 

Важливі показ-
ники, які хара-
ктеризують рі-
вень отримано-

го наукового 
результату2) 

Місце впро-
вадження 

(назва орга-
нізації, ві-

домча нале-
жність, адре-

са)  

Документа-
льне під-

твердження 
впрова-
дження3) 

Практичні 
результати, 

які отримано 
від впрова-

дження4)  

 

1 2 3 4 5 6 
  У навчальний процес ТДАТУ 

1. 

Симулятор 
системи то-
чного во-
діння МТА 

Дістало пода-
льший розви-
ток адаптація 
апаратно обчи-
слювальної 
платформи 
Arduino при 
розв’язанні на-
укових завдань 
в системі точ-
ного землероб-
ства 

х 

Протокол 
засідання 
кафедри від 
07.07.2019 
р. 

Дозволяє 
отримати 
навички 
здійснювати 
поворот 
МТА в оп-
тимальному 
режимі 

2. 

Апаратно-
вимірюва-
льний ком-
плекс для 
визначення 
вологості 
грунту 

Дістало пода-
льший розви-
ток адаптація 
апаратно обчи-
слювальної 
платформи 
Arduino при 
розв’язанні на-
укових завдань 
в системі точ-
ного землероб-
ства 

х 

Протокол 
засідання 
кафедри від 
07.07.2019 
р. 

Дозволяє 
оперативно 
оцінювати 
вологість 
ґрунту в ав-
томатично-
му режимі 

3. 
Електрифі-
кований 

Дістали пода-
льший розви-

х 
Протокол 
засідання 

Дозволяє 
оцінювати 
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1 2 3 4 5 6 
ширококо-
лійний  за-
сіб механі-
зації сільсь-
когосподар-
ського ви-
робництва 
для колій-
ної системи 
землеробст-
ва 

ток наукові ас-
пекти обґрун-
тування схем і 
конструктив-
них параметрів 
спеціалізова-
них ширококо-
лійних засобів 
механізації 
сільськогоспо-
дарського ви-
робництва при 
реалізації ними 
принципово 
нових техноло-
гій вирощуван-
ня сільськогос-
подарських 
культур із за-
стосуванням 
постійної тех-
нологічної ко-
лії 

кафедри від 
07.07.2019 
р. 

експлуата-
ційні, техні-
ко-
технологічні 
та інші пока-
зники робо-
ти мостового 
засобу  в ко-
лійній сис-
темі земле-
робства 

4. 

Радіокеро-
вана модель 
малогаба-
ритного 
транспорт-
ного засобу 

Дістало пода-
льший розви-
ток методоло-
гія вибору ра-
ціональних кі-
нематичних 
параметрів 
МТА 

х 

Протокол 
засідання 
кафедри від 
07.07.2019 
р. 

Дозволяє 
опанувати 
методику 
визначення 
кінематич-
них характе-
ристик МТА 

5. 

Дослідний 
стенд елек-
трифікова-
ної висівної 
секції про-
сапної сіва-
лки 

Дістали пода-
льший розви-
ток наукові ас-
пекти вибору 
раціональних 
параметрів і 
режимів роботи 
електрифікова-
ної висівної се-
кції просапної 
сівалки 

х 

Протокол 
засідання 
кафедри від 
07.07.2019 
р. 

Дозволяє 
здобути на-
вички нала-
штування та 
оцінювання 
якості висіву 
насіння еле-
ктрифікова-
ною висів-
ною секцією 
просапної 
сівалки 

6 
Виробничо-
лаборатор-

Виробничо-
лабораторний 

х 
Акт при-
ймання-

Попередній 
захист кан-
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1 2 3 4 5 6 
ний стенд 
машини по-
переднього 
очищення 
зерна про-
дуктивніс-
тю 10 т/год. 

стенд машини 
попереднього 
очищення зер-
на вартістю 245 
тис. грн.  

передачі 
виробничо-
лаборатор-
ного стенду 
машини 
попере-
днього 
очищення 
зерна  

дидатської 
дисертації 
інж. Задос-
ної Н.О. 

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 
1. Упрова-

джено ро-
таційну бо-
рону БР-6 
на міжряд-
ному обро-
бітку сходів 
соняшника 

За рахунок під-
вищення кіль-
кості та якості 
виробництва 
соняшника 
економічна 
ефективність 
від упрова-
дження рота-
ційної борони 
БР-6 на міжря-
дному обробіт-
ку становить 
281 грн/га 

х Акт про 
впрова-
дження ре-
зультатів 
від 
10.06.2019 
р. 

Отримано 
кошти 

2. Упрова-
джено 12-ти 
рядний про-
сапний 
культиватор 
ALTAIR-8,4 
у НВЦ 
ТДАТУ. 

Економічна 
ефективність 
від упрова-
дження 12-ти 
рядного проса-
пного культи-
ватора 
ALTAIR-8,4 
становить  45 
грн/га 

х Акт про 
впрова-
дження ре-
зультатів 
від 
10.06.2019 
р. 

Отримано 
кошти 

3. Упрова-
джено 12-ти 
рядну про-
сапну сіва-
лку Ledo-12 
у НВЦ 
ТДАТУ 

Економічна 
ефективність 
від упрова-
дження 12-ти 
рядної просап-
ної сівалки 
Ledo-12 стано-
вить 56 грн/га. 

х Акт про 
впрова-
дження ре-
зультатів 
від 
10.06.2019 
р. 

Отримано 
кошти 

4. Переоблад-
нання трак-
тора ХТЗ-

За рахунок 
зменшення пи-
томих ресурсів 

х Акт про 
впрова-
дження ре-

Отримано 
кошти 
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1 2 3 4 5 6 
160 з дви-
гуном ЯМЗ-
236 – 28 
грн/га 

на виконання 
одиниці роботи 
агрегатів еко-
номічна ефек-
тивність від 
упровадження 
переобладнано-
го трактора 
ХТЗ-160 з дви-
гуном ЯМЗ-236 
становить 28 
грн/га 

зультатів 
від 
10.06.2019 
р. 

За межами ТДАТУ 
1. Упрова-

дження ре-
комендацій 
(керівний 
документ) з 
підживлен-
ня озимої 
пшениці за-
собами 
авіації з фі-
рмою ТОВ 
«ХіАТ» 

Дістали пода-
льший розви-
ток наукові ас-
пекти викорис-
тання засобів 
малої авіації 
при піджив-
ленні та захисті 
рослин 

ДП ДГ «Ши-
роке» Весе-
лівського 
району За-
порізької 
області. 

Акт про 
впрова-
дження ре-
зультатів 
від 
03.06.2019 
р. 

Розроблено 
практичні 
рекомендації 

2. Упрова-
джено зчіп-
ку СС-7,2 
на сівбі 
ярих куль-
тур 

Дістали пода-
льший розви-
ток наукові ас-
пекти обґрун-
тування кіне-
матичних та 
інших парамет-
рів комбінова-
них та широко-
захватних агре-
гатів 

ДП ДГ «Ши-
роке» Весе-
лівського 
району За-
порізької 
області. 

Акт про 
впрова-
дження ре-
зультатів 
від 
03.06.2019 
р. 

Розроблено 
практичні 
рекомендації 

3. Упрова-
джено ро-
таційну бо-
рону БР-6 
на обробіт-
ку пару 

Дістали пода-
льший розви-
ток наукові ас-
пекти обґрун-
тування кіне-
матичних та 
інших парамет-
рів боронува-
льник агрегатів 

ФГ «Юсона» 
Мелітополь-
ського райо-
ну Запорізь-
кої області 

Акт про 
впрова-
дження ре-
зультатів 
від 
03.06.2019 
р. 

Розроблено 
практичні 
рекомендації 
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1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва та відмітити НТП, які створені у звітному 
році 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято підприємством для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін. 
 

12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид охо-
ронного  
докумен-

ту1)  

Номер 
охоронно-

го  
документу 

Назва 
винаходу, 
наукового 

твору 

Дата публікації ві-
домостей про по-
дання/видачу охо-
ронного документу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1. 

Кувачов В.П., 
Мітков В.Б. 

 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

х 

Мостовий 
засіб  
сільсько-
господар-
ського 
призна-
чення 

Вересень 2019 р. 

2. 
Кувачов В.П. 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

х 

Мостовий 
засіб  
сільсько-
господар-
ського 
призна-
чення 

Жовтень 2019 р. 

3. 
Кувачов В.П., 
Юрин В.А. 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

х 

Агрегат 
для внут-
рішньоґ-
рунтового 
комплекс-
ного міне-
рального 
удобрення 
ґрунту з 
одночас-
ною сів-
бою сіль-
ськогоспо-
дарських 
культур 

Листопад 2019 р. 

4. 
Кувачов В.П., 
Сулейманов Х.А. 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

х 

Система 
пожежога-
сіння на 
зернозби-
ральному 
комбайні 

Грудень 2019 р. 

5. Кувачов В.П., Патент х Висівний Грудень 2019 р. 
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Бєлаш Є.В. на ко-
рисну 
модель 

апарат сі-
валки зер-
нової 

 
Кувачов В.П., 
Гостіщев В.Г. 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

х 

Спосіб 
внесення 
добрив 
одночасно 
з глибоким 
обробіт-
ком ґрунту 

Грудень 2019 р. 

6. 
Чорна Т.С. 
Паніна В.В. 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

х 

Борона для 
смугового 
обробітку 
ґрунту 

Грудень 2019 р. 

Отримано охоронних документів 
1. Кувачов В.П., 

Шульга О.В. 
Патент 
на ко-
рисну 
модель 

131542 Ваговимі-
рювальний 
гідравліч-
ний при-
лад 

Опубл 25.01.2019,  
Бюл. №2/2019. 

2. Кувачов В.П.,  
Федоренко С.В. 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

132889 Спосіб 
гладкої 
оранки в 
колійному 
та мосто-
вому зем-
леробстві 

Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5/2019. 

3. Кувачов В.П.,  
Федоренко С.В. 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

133491 Знаряддя 
для глад-
кої оранки 
в агрегаті 
колійного 
та мосто-
вого зем-
леробства 

Опубл. 10.04.2019, 
Бюл. №7/2019. 

4. Кувачов В.П. Патент 
на ко-
рисну 
модель 

134274 Знаряддя 
для обро-
бітку та 
аерації 
ґрунту в 
агрегаті 
колійного і 
мостового 
землероб-
ства 

Опубл. 10.05.2019, 
Бюл. №9/2019. 

5. Кувачов В.П. Патент 134275 Спосіб об- Опубл. 10.05.2019, 



 16 

на ко-
рисну 
модель 

робітку та 
аерації 
ґрунту в 
колійному 
і мостово-
му земле-
робстві 

Бюл. №9/2019. 

6. Булгаков В.М.; 
Адамчук В.В.; 
Заришняк А.С.;  
Головач І.В.; 
Кувачов В.П.; 
Бєлоєв І.Х.; 
Крочко В.;  
Фіндура П.;  
Коренко М. 

Пат. на 
винахід 

119393 Знаряддя 
для про-
кладання 
постійної 
технологі-
чної колії 

Опубл. 10.06.2019, 
Бюл. № 11/2019. 

7. Булгаков В.М. 
Адамчук В.В; 
Заришняк А.С.; 
Головач І.В;  
Кувачов В.П., 
Бєлоєв І.Х.; 
Крочко В.;  
Фіндура П.; 
Коренко М. 

Пат. на 
винахід  

119394  Знаряддя 
для про-
кладання 
постійної 
технологі-
чної колії 

Опубл. 10.06.2019, 
Бюл. № 11/2019. 

8. Булгаков В.М.; 
Чаусов М.Г.; 
Адамчук В.В.; 
Головач І.В.; 
Надикто В.Т.; 
Кувачов В.П. 

Пат. на 
винахід  

119482 Спосіб 
стійкого 
руху мос-
тового за-
собу та 
пристрій 
для його 
здійснення 

Опубл. 25.06.2019, 
Бюл. № 12/2019. 

9. Булгаков В.М. ; 
Адамчук В.В. ; 
Калетнік Г.М.; 
Головач І.В.; 
Ружило З.В.; 
Бандура В.М.; 
Середа Л.П.; 
Кувачов В.П.; 
Ігнатьєв Є.І. 

Пат. на 
винахід 

119499 Очисник 
головок 
корене-
плодів 

Опубл. 25.06.2019, 
Бюл. № 12/2019. 

10. Кувачов В.П.; 
Аюбов А.М.; 
Чорна Т.С. 

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

136199 Спосіб аг-
регатуван-
ня навіс-
ного куль-

Опубл. 12.08.2019, 
Бюл. № 15/2019. 
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тиватора-
рослино-
підживлю-
вача 

11. Кувачов В.П Патент 
на кори-
сну мо-
дель 

135956 Робочий ор-
ган рота-
ційної борі-
нки 

Опубл. 25.07.2019, 
Бюл. № 14/2019. 

12. Кувачов В.П Патент 
на кори-
сну мо-
дель 

135954 Спосіб між-
рядного об-
робітку по-
сівів проса-
пних куль-
тур 

Опубл. 25.07.2019, 
Бюл. № 14/2019. 

13. Булгаков В.М.; 
Чаусов М.Г.; 
Адамчук В.В.; 
Кюрчев В.М.; 
Надикто В.Т.; 
Кувачов В.П;  
Головач І.В. 
 

Пат. на 
винахід 

119800 Знаряддя 
для прокла-
дання по-
стійної тех-
нологічної 
колії мосто-
вої системи 
землеробст-
ва 

Опубл. 12.08.2019, 
Бюл. № 15/2019. 

14. Булгаков В.М. ; 
Адамчук В.В. ; 
Калетнік Г.М.; 
Головач І.В.;  
Заришняк А.С 
Заришняк А.С.; 
Головач І.В. 
Белоєв И.Х.;  
Крочко В.;  
Фіндура П.;  
Коренко М. 

Пат. на 
винахід 

120299 Транспорт-
ний енерге-
тичний за-
сіб 

Опубл. 11.11.2019, 
Бюл. № 21/2019. 

15. Кувачов В.П. 
 

Патент 
на кори-
сну мо-
дель 

137118 Робочий ор-
ган пру-
жинної бо-
рінки 

Опубл. 10.10.2019, 
Бюл. № 19/2019. 

16. Кувачов В.П. 
 

Патент 
на кори-
сну мо-
дель 

137119 Спосіб між-
рядного об-
робітку по-
сівів проса-
пних куль-
тур 

Опубл. 10.10.2019, 
Бюл. № 19/2019. 

17. Кувачов В.П;  
Мітков В.Б.;  

Патент 
на кори-

137124 Агрегат 
культивато-

Опубл. 10.10.2019, 
Бюл. № 19/2019. 
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Мітін В.М.;  
Мовчан В.Ф. 

сну мо-
дель 

рний туко-
висівний 

18. Мілько Д.О.;  
Кувачов В.П;  
Омел'яненко 
А..В. 

Патент 
на кори-
сну мо-
дель 

137136 Культива-
тор міжряд-
ного обро-
бітку 

Опубл. 10.10.2019, 
Бюл. № 19/2019. 

19. Булгаков В.М. ; 
Адамчук В.В 
Заришняк А.С.; 
Головач І.В;  
Кувачов В.П.,  
Белоєв И.Х.;  
Крочко В.;  
Фіндура П.;  
Коренко М. 

Пат. на 
винахід 

120388 Транспорт-
ний енерге-
тичний за-
сіб 

Опубл. 25.11.2019, 
Бюл. № 22/2019. 

20. Кюрчев В.М.; 
Дейниченко Г.В.; 
Самойчук К.О.; 
Пацький І.Ю. 

Пат. на 
винахід 

118613 Струмин-
ний гомоге-
нізатор мо-
лока з роз-
дільною по-
дачею вер-
шків 

опубл. 11.02.2019, 
Бюл. №3/2019. 

21. Кюрчев В.М.; 
Самойчук К.О.; 
Ковальов О.О.; 
Лебідь М.Р. 

Пат. на 
корисну 
модель 

131217 Струмин-
ний гомоге-
нізатор мо-
лока з зу-
стрічною 
подачею ве-
ршків 

опубл. 10.01.2019, 
Бюл. №1/2019. 

22. Кюрчев В.М.; 
Дейниченко Г.В.; 
Самойчук К.О.; 
Олексієнко В.О.; 
Ковальов О.О 

Пат. на 
корисну 
модель 

131218 Струмин-
ний гомоге-
нізатор мо-
лока з роз-
дільною по-
дачею вер-
шків 

опубл. 10.01.2019, 
Бюл. №1/2019. 

23. Кюрчев В.М.; 
Мовчан С.І. 

Пат. на 
корисну 
модель 

133109 Електрома-
гнітний 
фільтр-
сепаратор 

опубл. 25.03.2019, 
Бюл. №6/2019. 

24. Сербій Є.К.;  
Кюрчев В.М.; 

Пат. на 
корисну 
модель 

133813 Пристрій 
для дражу-
вання на-
сіння 

опубл. 25.04.2019, 
Бюл. №8/2019. 

25. Сербій Є.К.;  
Кюрчев В.М. 

Пат. на 
корисну 

133814 Пристрій 
для дражу-

опубл. 25.04.2019, 
Бюл. №8/2019. 
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модель вання на-
сіння 

26. Сербій Є.К.;  
Кюрчев В.М. 

Пат. на 
корисну 
модель 

133815 пристрій 
для дражу-
вання на-
сіння 

Опубл. 25.04.2019, 
Бюл. №8/2019. 

27. Малюта С.І.;  
Надикто В.Т.; 
Чаплінський А. 
П.;  
Тетервак І.Р. 

Пат. на 
корисну 
модель 

133486 транспорт-
ний при-
стрій куль-
тиватора - 
рослино-
підживлю-
вача 

Опубл. 10.04.2019, 
Бюл. №7/2019. 

28. Кюрчев В.М.;  
Надикто В.Т.; 
Малюта С.І. 

Пат. на 
корисну 
модель 

137544 Відро для 
збору уро-
жаю 

25.10.2019, бюл. № 
20/2019 

29. Надикто В.Т.; 
Малюта С.І. 

Пат. на 
корисну 
модель 

 
137120 
 

Висівний 
апарат 

10.10.2019, бюл. № 
19/2019 

30 Булгаков В.М., 
Адамчук В.В., 
Калетнік Г.М., 
Головач І.В., 
Ігнатьєв Є.І.,  
Івановс С.,  
Бєляєв Х.І., 
Кангалов П.Г, 
Пєнчєва В.І. 

Патент 
на ви-
нахід 

118499 Пристрій 
для транс-
портуван-
ня і очист-
ки корене-
бульбо-
плодів 

a201704626; заявл. 
13.05.2017; опубл. 
25.01.2019. – Бюл. 
№2 

31 Булгаков В.М. , 
Адамчук В.В., 
Заришняк А.С., 
Головач І.В., 
Ігнатьєв Є.І.,  
Івановс С. 

Патент 
на ви-
нахід 

118628 Пристрій 
для транс-
портуван-
ня і очист-
ки корене-
бульбо-
плодів 

a201710720; заявл. 
03.11.2017; опубл. 
11.02.2019. – Бюл. 
№3 

32 Булгаков В.М. , 
Адамчук В.В., 
Заришняк А.С., 
Головач І.В.,  
Ігнатьєв Є.І.,  
Івановс С. 

Патент 
на ви-
нахід 

119007 Пристрій 
для транс-
портуван-
ня і очист-
ки корене-
бульбо-
плодів 

Опубл. 10.04.2019. 
– Бюл. №7 

33 Булгаков В.М. , 
Адамчук В.В., 
Заришняк А.С., 
Головач І.В.,  

Патент 
на ви-
нахід 

119010 Пристрій 
для транс-
портуван-
ня і очист-

Опубл. 10.04.2019. 
– Бюл. №7 
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Ігнатьєв Є.І., 
Івановс С. 

ки корене-
бульбо-
плодів 

34 Булгаков В.М. , 
Адамчук В.В., 
Заришняк А.С., 
Головач І.В.,  
Ігнатьєв Є.І., 
Івановс С. 

Патент 
на ви-
нахід 

119198 Пристрій 
для транс-
портуван-
ня і очист-
ки корене-
бульбо-
плодів 

Опубл. 10.05.2019. 
– Бюл. №9 

35 

Мітков В.Б. 
Асадян Д.С.  

Патент 
на ко-
рисну 
модель 

138143 

Мостовий 
засіб з ак-
тивно при-
відними 
колесами 

Опубл. 25.11.2019, 
бюл. № 22/2019 

      
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 
13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 
України). (Додаток А). 
 

14.  Кількість цитувань1) та h- індекс1) співробітників у виданнях, що 
входять до наукометричних баз даних – таблиця 10 

 

№ П.І.Б.1)
   Scopus   

Web of 
science 

Copernicus Google 
Scholar 

  цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Кувачов В.П. 14 2 9 2 - - 76 4 
2. Надикто В.Т. 39 5 12 2 - - 430 12 
3. Кюрчев В.М. 7 2 2 1 - - 138 6 
4. Масалабов В.М. - 1 - - - - 11 2 
5. Ігнатьєв Є.І. 20 2 5 1   103 5 
6. Михайлов Є.В. - - - - - - 71 5 
7. Мітков В.Б. - - - - - - 26 4 
8. Чорна Т.С. - - - - - - 21 3 
9. Мовчан В.Ф. - - - - - - 4 1 

10. Мітін В.М. - - - - - - 11 2 
Всього  80 12 28 6 0 0 891 44 
в т.ч. 
молоді 
вчені 

 
        

1) цитування та h- індекс – всього на кінець року; 
2) відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років) 
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15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з доповідями 
на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в 
т.ч. – міжнародних, державних, обласних, районних). 

 
15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таб-

лиця 11 

№  П.І.Б.1) Назва заходу  
Місце та дата 
проведення  

Тема  
доповіді 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. Кувачов 

В.П. 
V Міжнародна 
науково-
практична конфе-
ренція "Імпорто-
замінні технології 
вирощування, 
зберігання і пере-
робки продукції 
садівництва та ро-
слинництва" 

Уманський націо-
нальний універси-
тет садівництва, 
23-24 травня 2019 
року 

Розроблення методо-
логії оцінювання тех-
нологічних властивос-
тей спеціалізованих 
ширококолійних агро-
засобів 

2. Кувачов 
В.П. 

ХX Міжнародна 
наукова конфере-
нція, присвячена 
119-й річниці з 
дня народження 
академіка Петра 
Мефодійовича 
Василенка 

Миколаївський 
НАУ, 17-19 жовт-
ня 2019 р. 

Перспективы даль-
нейших исследований 
ширококолейных аг-
росредств 

3. Кувачов 
В.П. 

30-ий міжнарод-
ний симпозіум 
DAAAM, органі-
зований під егі-
дою конференції 
ректорів Дунай-
ських університе-
тів 

Задар, Хорватія, 
23-26 жовтня 2019 
року 

Theoretical Study on 
Power Performance of 
Agricultural Gantry 
Systems 

4 Ihnatiev, 
Y. 

Engineering for 
Rural Development  
17 

20.-22.05.2019 
Jelgava, LATVIA 

Experimental 
investigation of harrow 
with spring teeth for 
cultivation of sugar 
beets 5 Ihnatiev, 

Y. 
VII International 
scientific congress 
“Agricultural 
machinery 2019” 

26.06 – 29.06.2019 
Burgas, 
BULGARIA 

Development of theory 
of the drive of stationary 
agricultural machines 
with lever mechanisms 

6 Ihnatiev, 
Y. 

VII International 
scientific congress 
“Agricultural 

26.06 – 29.06.2019 
Burgas, 
BULGARIA 

Increasing and 
justification of demand 
for the modernization of 
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machinery 2019” agricultural 
machinery 

7 Ihnatiev, 
Y. 

VII International 
scientific congress 
“Agricultural 
machinery 2019” 

26.06 – 29.06.2019 
Burgas, 
BULGARIA 

Problems of production 
and use of hydroponic 
products in agricultural 
production 

8 Ihnatiev, 
Y. 

IV International 
scientific 
conference 
“Conserving soils 
and water” 

28.-31.08.2019, 
Burgas, 
BULGARIA 

Justification of 
kinematic parameters of 
coupling for wide-span 
row-crop unit 

9. О.О. 
Афанась-
єв 

«Аграрна наука та 
освіта в умовах 
Євроінтеграції» 
Міжнародна нау-
ково-практична 
конференція  

Кам'янець-
Подільський , 20-
21 березня 2019. 

Теоретичні передумо-
ви процесу псевдозрі-
дження зернового во-
роху в лабораторно-
виробничому стенді 
попереднього очищен-
ня зерна 

10. О.О. 
Афанась-
єв 

“Інноваційні тех-
нології вирощу-
вання, зберігання 
і переробки про-
дукції садівницт-
ва та рослинницт-
ва”: V Міжнарод-
на науково-
практична конфе-
ренція  

23-24 травня 2019 
р. м. Умань 

Результати експери-
ментальних дослі-
джень лабораторного 
стенду машини попе-
реднього очищення 
зерна 

11. О.О. 
Афанась-
єв 

"Сучасні наукові 
дослідження на 
шляху до євроін-
теграції" Міжна-
родний науково-
практичний фо-
руму  

21-22 червня 2019 
р.- м. Мелітополь 

Аналіз параметрів, 
режимів та критеріїв 
оцінки якості роботи 
пневморешітного се-
паратора попереднього 
очищення зерна 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. Кувачов 

В.П. 
Всеукраїнська на-
уково-практична 
конференція «Оп-
тимізація техніч-
них та технологі-
чних систем агро-
виробництва» 

Навчально-
науковий інститут 
механотроніки і 
систем менедж-
менту Харківсь-
кого національно-
го технічного уні-
верситету сільсь-
кого господарства 
ім. Петра Василе-
нка, 18-19 квітня 

Justification of the 
parameters a rear-
mounted linkage  wide 
span tractor (vehicle) 
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2019 року 
Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

     
Науково-практичні семінари 

2. Кувачов 
В.П.,  
Аюбов 
А.М. 

Міжнародний на-
уково-практичний 
форум «Сучасні 
наукові дослі-
дження на шляху 
до євроінтеграції» 

ТДАТУ Substantiation of the 
scheme and parameters 
wide span vehicle 

3. Кувачов 
В.П.,  
Митков 
В.Б.,  
Черная 
Т.С. 

Міжнародний на-
уково-практичний 
форум «Сучасні 
наукові дослі-
дження на шляху 
до євроінтеграції» 

ТДАТУ Перспективы перехода 
сельскохозяйственного 
производства на ко-
лейные и мостовые си-
стемы земледелия 

4. Кувачов 
В.П.,  
Чорна 
Т.С., 
Митков 
В.Б. 

Міжнародний на-
уково-практичний 
форум «Сучасні 
наукові дослі-
дження на шляху 
до євроінтеграції» 

ТДАТУ Роль викладача щодо 
мотивації студентів до 
навчання 

5. Чорна 
Т.С. 

Семінар-
практикум «Зби-
рання врожаю у 
системі No-Till – 
фундамент успіху 
наступного року» 

Дніпропетровська 
область, с. Май-
ське, Синельни-
ківський район 

Методика вибору спо-
собу обробітку ґрунту 
в залежності від ос-
новних показників ор-
ного шару 

6. Чорна 
Т.С. 

Навчальна про-
грама ФАО 
«Ґрунтозберігаючі 
технології у зем-
леробстві» 

Херсонська обл., 
Голопристанський 
р-н, с. Гладківка 

Вплив стану ґрунту на 
вибір технології ви-
рощування польової 
культури 

1) відмітити прізвища молодих вчених (співробітники та аспіранти (докторанти) віком до 35 років) 
 
 
 

15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організо-
ваних кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
Кількість  
учасників 

Міжнародні конференції 
1.    

Всеукраїнські конференції 
1.    

Науково-практичні семінари 
1.    
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16.  Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13 
№ Назва заходу  Місце та дата проведення  П.І.Б. учасників 

1.    
 

17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 
які отримали співробітники та аспіранти (докторанти) кафедри 
(П.І.Б., назва установи, що надали грант (стипендію), термін фінансу-
вання, обсяг фінансування) 
 

18.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 
Назва  

виставкових  заходів, 
ПІБ учасника (ів) 

Місце та дата  
проведення 

Перелік виставле-
них експонатів 

1. 235-річчя міста Мелітопо-
ля, Кувачов В.П., Ігнатьєв 
Є.І., Чорна Т.С. 

М. Мелітополь, 28-
29 вересня 2019 р. 

Дрон для обчис-
лення площі та ко-
нтурів полів 
Радіокерована мо-
дель малогабарит-
ного машинно-
тракторного агрега-
ту 

2.  «День поля -2019»  
Аюбов А.М., Мітков В.Б., 
Мітін В.М.  

Запорізька обл.,  
м. Мелітополь 

Експериментальний 
комплекс машинно-
тракторних агрега-
тів для реалізації 
12-рядної системи 
вирощування про-
сапних культур з 
міжряддям 70 см. 

 
19.  Робота над дисертаціями 
19.1 Робота над дисертаціями – таблиця 16 

№ 

П.І.Б. 
дисе-

ртанта 

Тема 
дисерта-

ції 

Науко-
вий 

керівник 
(консу-
льтант) 
вчений 

ступень, 
вчене 
звання 

Дата 
затвер-
дження 
теми ди-
сертації 
Вченою 
радою 

Дата 
пред-
став-
лення 
дисер-
тації до 
захисту 

Шифр спе-
цради по-
дання ди-

сертації до 
захисту, 

назва 
установи 

Вид 
на-

вчан-
ня 

1. Кува-
чов 
В.П. 

Механі-
ко-
техноло-
гічні ос-

05.05.11 
- маши-
ни і за-

соби ме-

Жовтень 
2014 р. 

2020 р. Д 
18.819.01, 
ТДАТУ 

- 
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нови фу-
нкціону-
вання  
і викори-
стання 
широко-
колійних 
засобів 
механі-
зації  
сільсько-
госпо-
дарсько-
го виро-
бництва 
для ко-
лійної  
системи 
земле-
робства 

ханізації 
сільсь-
когос-
подар-
ського 
вироб-
ництва 

2. Задо-
сна 
Н.О. 

Обґрун-
тування 
парамет-
рів та 
режимів 
роботи  
жалю-
зійного 
повітря-
розподі-
льника  
пневмо-
решітно-
го сепа-
ратора 
олійної 
сировини  
соняш-
ника 

Михай-
лов Є.В. 
– д.т.н., 
проф. 
каф. 
МВЗ 

Квітень 
2013р. 

26.06. 
2019 р. 

Д. 
18.819.01 
при Тав-
рійському 
державно-
му агроте-
хнологіч-
ному уні-
верситеті 
імені Дми-
тра Мо-
торного 

Очне  

3. Афа-
насьєв 
О.О. 

«Об-
грунту-
вання 
параметр
ів та 
режимів 
роботи 

Михай-
лов Є.В. 
– д.т.н., 
проф. 
каф. 
МВЗ 

Листопад 
2015р. 

-  Д. 
18.819.01 
при Тав-
рійському 
державно-
му агроте-
хнологіч-

Очне  
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19.2 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафед-

ри – таблиця 17 

№ 

П.І.Б.  
дисер-
танта 

Тема ди-
сертації 

Спеці-
аль-
ність 

(назва, 
шифр) 

Вид  
дисер-
тації 

Шифр спе-
ціалізованої 
вченої ради, 
назва уста-
нови, в якій 
захищена  

дисертація 

Дата 
захисту 

Дата 
прису-
дження 
науко-
вого 

ступе-
ню 

1.        
 
 
 
 
 
 

пневмосе
параційн
ої каме-
ри 
пневморе
шітного 
сепара-
тора зер-
на» 

ному уні-
верситеті 
імені Дми-
тра Мо-
торного 

4. Чорна 
Т.С. 

Механіко-
техноло-
гічні ос-
нови 
 вибору 
техноло-
гії та 
комплек-
су ма-
шин при 
вирощу-
ванні 
просап-
них 
культур 
 в зоні 
недоста-
тнього 
зволо-
ження 

05.05.11 
- маши-
ни і за-

соби ме-
ханізації 
сільсь-
когос-
подар-
ського 
вироб-
ництва 

Вересень 
2013 р. 

2023 р. Д 
18.819.01, 
ТДАТУ 

- 
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19.3 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – табли-
ця 18 

20. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 
монографій, опанування дисертацій 

20.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 19 

№ 

П.І.Б. 
рецензен-
та дисер-

тації 

Тема 
дисертації 

П.І.Б. 
дисе-
ртан-

та 

Спеціа-
льність 
(назва, 
шифр) 

Вид 
ди-
сер-
тації 

Шифр спец-
ради, назва 
установи, в 

якій захищена 
дисертація 

Да-
та 
за-
хи-
сту 

Рецензування дисертації 

1. 
Кувачов 

В.П. 

Обґрунту-
вання пара-
метрів шту-

катурно-
змішуваль-
ної установ-
ки з верти-

кальним 
шнеком 

Рогозін 
І.А. 

05.05.02– 
машини 

для виро-
бництва 

будівель-
них мате-

ріалів і 
констру-

кцій 

канди
датсь-

ка 

К 44.052.о1 
Полтавський 

НАУ ім. 
Ю.Кондратюка 

19.06.
2019 

2. 
Кувачов 

В.П. 

Поліпшення 
показників 
плавності 

ходу та ди-
намічної на-
вантаженос-
ті ходових 

систем колі-
сних тракто-

рів на 
транспорт-

них роботах 

Мамо-
нтов 
А.Г. 

05.22.02– 
автомобі-
лі та тра-

ктори 

канди
датсь-

ка 

Д 64.050.13 
НТУ «Харків-
ський політех-
нічний інсти-

тут» 

26.12.
2019 

Підготовка експертного висновку по дисертації 
1.        

Опанування дисертацій 
1.        

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 
1.        

 

№ 

П.І.Б. 
керів-
ника 

Тема ди-
сертації 

П.І.Б. 
дисе-
ртан-

та 

Спеціа-
льність 
(назва, 
шифр) 

Вид 
ди-
сер-
тації 

Шифр спеціалі-
зованої вченої 

ради, назва 
установи, в 

якій захищена 
дисертація 

Дата 
захис-

ту 

1.        
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20.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 
наукових праць – таблиця 20 

№ 

П.І.Б. 
рецензента  
(редактора, 

члена  
редколегії ) 

Збірники наукових 
праць1) 

Монографії,  
навчальні  

посібники1) 

Наукові  
журнали1) 

1. Кувачов 
В.П. 

Сучасні наукові дослі-
дження на шляху до 
євроінтеграції: матеріа-
ли міжнародного науко-
во-практичного 
форуму (21-22 червня 
2019р.) Таврійський 
державний 
агротехнологічний уні-
верситет імені Дмитра 
Моторного;  за загаль-
ною 
редакцією  д.т.н. профе-
сора Надикто В.Т. – 
Мелітополь: ФОП Од-
норог 
Т.В. 2019. –Частина 1. – 
314 с. 

- - 

2. Кувачов 
В.П. 

- 

Болтянська Н.І. 
Машиновикорис-
тання техніки в 
тваринництві: на-
вчальний посібник 
з виконання лабо-
раторних робіт / 
Н.І. Болтянська, 
О.Г. Скляр, Р.В. 
Скляр, Б.В. Бол-
тянський, С.В. Де-
реза. – Мелітополь: 
ТДАТУ, 2019. – 
180 с. 

- 

3. Михайлов 
Є.В. 

- 

Теслюк Г.В., Волік 
Б.А. Моделювання 
технологічних 
процесів. - Навча-
льний посібник/ 
Г.В Теслюк., Б.А. 
Волік. – Дніпро, 

- 
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2019. 267 с. 
4. Мітков В.Б. 

- 

Проектування сер-
вісних підпри-
ємств:  посібник-
практикум/ Даши-
вець Г.І. , Дідур 
В.А., Бондар А.М.. 
- Мелітополь: 
ТДАТУ, 2019.-
144с. 

- 

5. Мітков В.Б. 

- 

Проектування сер-
вісних підпри-
ємств:  навчально-
методичний посіб-
ник для самостій-
ної роботи студен-
тів / Дашивець Г.І. 
, Бондар А.М., Па-
ніна В.В.. - Мелі-
тополь: ТДАТУ, 
2019.-84с. 

- 

6. Мітков В.Б. 

- 

Сушко О.В. Аналіз 
структури та умов 
спікання алмазно-
металевих компо-
зицій з урахуван-
ням оптимального 
поєднання компо-
нентів в алмазоно-
сному шарі шліфу-
вальних кругів / 
Мелітополь: ТДА-
ТУ, 2019 

- 

7.  Чорна Т.С. 

- 

Паніна 
В.В.Взаємозамінні
сть, стандартизація 
та технічні вимі-
рювання. Навчаль-
но-методичний по-
сібник до лабора-
торного практику-
му для самостіної 
роботи/В.В. Пані-
на, О.В. В’юник, 
Г.І. Дашивець, 
Д.П. Журавель. – 

- 
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Мелітополь: Вида-
вничо-
поліграфічний 
центр «Люкс», 
2019. – 84 с. 

8. Чорна Т.С. 

- 

Механізовані тех-
нології в виробни-
цтві сільськогос-
подарської проду-
кції: посібник-
практикум для ви-
конання лаборато-
рних робіт/ О.Г. 
Скляр [та ін.]. – 
Мелітополь: Люкс, 
2019. – 303 с. 

- 

1)у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 
 

21.  Науково-технічна творчість молоді 
21.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 
учасника гуртка 

1. Кувачов В.П. Використання техніки в АПК Шепілов В.А., 11МБ АІ 
Подрєзов В.І., 11 МБ АІ 
Юрин В.А., 24 САІ 
Сулейманов Х.А., 22 САІ 
Бєлаш Є.В., 24 САІ 

2. Ігнатьєв Є.І. Використання сучасних нау-
ково-технічних засобів у аг-
робізнесі 

Карапетров В. – 32АІ 
Радько М. – 32АІ 
Сидоренко М.– 32АІ 

3. Мітков В.Б. Екологічна безпека навколи-
шнього середовища при ви-
користанні техніки в АПК 

Клецко І. М., 11 МБАІ, 
Шостак С.А., 11 МБАІ, 
Лєбєдєв Є., 11 МБАІ 
Лєбєдєв В., 11 МБАІ 
Асадян Д.С., 14 САІ 

4. Аюбов А.М. Технологія і технічні засоби 
для основного обробітку ґру-
нту півдня України 

Сумятін С.В., 31 САІ 
Макаров Б.В. 11 АІ 
Дзензель О.М. 22 МБАІ 
Татєвосов М.О., 22МБАІ 

5. Мовчан В.Ф. Вдосконалення технології 
вирощування картоплі в умо-
вах півдня України 

Ялова Н., 32 АІ 
Курашкін О. 1 АІ 

6. Мітін В.М. Машиновикористання в рос-
линництві 

РозборськийВ.,22МБАІ 
Цибуля В., 23 САІ 

7. Чорна Т.С. Обґрунтування вибору тех-
нології вирощування продук-

Каравай Д.Ю., 11АІ 
Харитонюк Ю.О., 11АІ; 
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ції рослинництва та технічні 
засоби для їх реалізації 

Дімітров І.С., 11АІ; 
Ковальова В.К., 11АІ; 
Харченко О.П., 21 АІ; 
Шульга В.В., 21МБАІ 

8. Михайлов Є.В. Технології та технічні засоби 
післязбиральної обробки зер-
на 

Попов Б.Ю., 26 МБ АІ 
Шевченко В.О., 26МБАІ 

Всь
ого, 
осіб 
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21.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК та ін. колективах (П.І.Б., кері-
вник) 

21.3 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок 
коштів замовників (П.І.Б., група тема, шифр, керівник) 

21.4 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються за рахунок 
коштів державного бюджету (П.І.Б., група, тема, державний реєстра-
ційний номер, керівник) 

21.5 Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються в межах робо-
чого часу викладачів (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний 
номер, керівник) 
 
 

21.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – таблиця 
23 

№ 
П.І.Б. та № 

групи 
виконавця 

Тема 
дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 
керівника 

Рекомендовані до впровадження 
1. Подрєзов В.І., 

21 САІ 
Обґрунтування технологічного процесу 
міжрядного обробітку посівів соняшника з 
використанням ротаційної борони в умо-
вах ПП «Аскон» Якимівського району За-
порізької області 

Кувачов 
В.П. 

2. Рудь В.О.,  
21 САІ 

Обґрунтування технологічного процесу 
міжрядного обробітку посівів просапних 
культур з використанням борони ротацій-
ної пружинної в умовах Запорізької облас-
ті 

Кувачов 
В.П. 

3. Сімонова А.Є.,  
21 САІ 

Обґрунтування технологічного процесу 
механізованого обробітку ґрунту фрезер-
ною машиною в умовах ТОВ «ВКФ «Ме-
літопольська черешня» Запорізької області 

Кувачов 
В.П. 

4. Турчин Р.О., 
21 САІ 

Обґрунтування технологічного процесу 
міжрядного обробітку посівів соняшника з 
використанням культиватора ALTAIR ви-
робництва ПАТ «Ельворті» в умовах Запо-

Кувачов 
В.П. 
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різької області 
5. Хілько 

В.С., 21 САІ 
Обґрунтування технологічного процесу 
передпосівного обробітку ґрунту з викори-
станням культиватора КПП виробництва 
ТОВ «Оріхівсільмаш» в умовах ФГ «Юсо- 
на» Мелітопольського району Запорізької 
області 

Кувачов 
В.П. 

6. Шепілов 
В.А., 21 САІ 

Обґрунтування технологічного процесу 
міжрядного обробітку посівів кукурудзи 
з використанням пружинної борони в умо-
вах ПП «Аскон» Якимівського району За-
порізької області 

Кувачов 
В.П. 

Впроваджені в ННДЦ університету 
1.    

 
21.7  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах - таблиця 24 

№ Предмет 
Вид олімпіади,  
місце і дата її 
проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохо-
чення (дип-
ломи, гра-
моти, за-

йняте місце 
тощо) 

1. 

Експлуатація 
машин та об-
ладнання 

ІІ етап Всеук-
раїнської олім-
піади з навча-
льної дисцип-
ліни «Експлуа-
тація машин і 
обладнання», 
ТДАТУ, 14-15 
травня 2019 
року 

Данюк К.О., 15МБАІ 
 
 
 
Халілов Е.С.,15 МБАІ 
 
 
Шепілов В.С., 11МБАІ 
Омельяненко А.В., 21САІ 
Максименко М.П., 24САІ 
Латоша В.В., 24САІ 
Заволокін Д.Ю., 24САІ 
Голік О.О., 15МБАІ 
Шевченко В.О., 16МБАІ 
Клецько І.М., 24САІ 
Кора С.В., 24САІ 
Лебедєв В.А., 23САІ 
Лебедєв Є.А., 23САІ 
Каменський О.В., 23САІ 
Галанін О.С., 23САІ 
Білоножко В.В., 23САІ 
Русінов І.Г., 23САІ 

Диплом 1-
го ступеню 
(за перемо-
гу)  
Диплом 3-
го ступеню 
(призер) 
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21.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25 

№ П.І.Б. Назва заходу 
Місце та дата 
проведення  

Тема  
доповіді 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1.     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1.     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1. Подрєзов 

В.І. 
VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Обґрунтування енер-
гонасиченості трак-
тора для його агрега-
тування із ротацій-
ною бороною 

2. Попов Б.Ю. VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Підвищення ефекти-
вності процесу після-
збирального очищен-
ня зерна 

3. Шевченко 
В.О. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Удосконалення тех-
нології післязбираль-
ної обробки соняш-
нику в умовах олій-
ноекстракційного 
підприємства 

4. Сумятін 
С.В., 
Марков Б.О. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Перспективи розвит-
ку та використання 
електротрактора у 
малих фермерських 
господарствах Украї-
ни 

5. Шепілов 
В.А. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Обґрунтування енер-
гонасиченості трак-
тора для його агрега-
тування із пружин-
ною бороною 

6. Курашкін 
О.С. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Позиціонування та 
автоматичне пілоту-
вання МТА у малому 
сільському господар-
стві 

7. Шостак С.А. VII Всеукраїн-
ська науково-

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Обґрунтування  тех-
нології вирощування 
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технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

мигдалю, як бізнес-
проект для малих с.-
г. підприємств 

8. Лебедєв 
В.А.,  
Лебедєв 
Є.А. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Впровадження газо-
дизельного облад-
нання для сільського 
господарства України 

9. Очертнюк 
Д. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Обґрунтування пара-
метрів фронтальної 
зчіпки. 

10. Сумятін С. VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Аналіз способів зби-
рання гички 

11. Рильський 
І.С. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Удосконалення ме-
ханізованих техноло-
гічних процесів ви-
рощування соняшни-
ка 

12. Каравай 
Д.Ю. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Аналіз існуючих 
очисників ряду при 
strip-till технології та 
напрямки їх удоско-
налення 

13. Харитонюк 
Ю.О. 

VII Всеукраїн-
ська науково-
технічна кон-
ференція сту-
дентів і магіс-
трантів 

ТДАТУ, 
20.11.2019 р. 

Особливості вирощу-
вання соняшнику за 
технологією strip-till 

Науково-практичні семінари 
1.     
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21.9 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу 
на кращу студентську наукову роботу – таблиця 26 

№ П.І.Б., група Назва роботи П.І.Б. керівника 
1. Шепілов В.А., 11 МБ 

АІ група 
Обґрунтування спо-
собу догляду за посі-
вами просапних 
культур, схеми та па-
раметрів агрегату в 
складі пружинних 
борін 

Кувачов В.П. 

2. Подрєзов В.І., 11 МБ 
АІ група 

Обґрунтування спо-
собу догляду за посі-
вами просапних 
культур, схеми та па-
раметрів агрегату в 
складі ротаційних 
борін 

Кувачов В.П. 

3. Шульга В.В., 21МБАІ Обґрунтування ши-
рини захвату посів-
ного агрегату в зале-
жності від поля при 
сівбі зернових куль-
тур 

Чорна Т.С.  

 
21.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 
 група 

Назва  
роботи 

Установа,  
яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 
керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  
1.     

Інші конкурси (Запорізький обласний конкурс обдарованої молоді, ін.) 
1. Шепілов 

В.А., 11 МБ 
АІ 

Знаряддя органічного 
землеробства 

Запорізькій облас-
ний конкурс для об-
дарованої молоді у 
галузі науки 

Кувачов 
В.П. 

2. Подрєзов 

В.І., 11 МБ 
АІ 

Знаряддя для екологічного 
енергоощадного землероб-
ства 

Запорізькій облас-
ний конкурс для об-
дарованої молоді у 
галузі науки 

Кувачов 
В.П. 

3. Шостак 
С.А. 

Удосконалення техно-
логічного процесу ре-
генерації відпрацьова-
них олив на прикладі 
Приморського району 
Запорізької області 

Запорізький облас-
ний конкурс обдаро-
ваної молоді у галузі 
науки 

Мітков 
В.Б. 
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21.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-
них конкурсах – таблиця 28 

№ 
П.І.Б. 

та № групи 
автора 

Назва  
роботи 

Вид заохочення (ди-
пломи, грамоти, за-
йняте місце тощо) 

П.І.Б. 
керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
1.     

Інші конкурси (Запорізький обласний конкурс обдарованої молоді, ін.) 
1. Подрєзов 

В.І., 11 МБ 
АІ 

Знаряддя для екологіч-
ного енергоощадного 
землеробства 

1 місце у номінації 
«Технічні науки» 

Кувачов 
В.П. 

 
 

21.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-
сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№ 
П.І.Б. та 
№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-
ронного 
докумен-

ту1) 

Номер 
охорон-

ного 
докуме-

нту 

Назва 
винаходу 
(твору) 

Дата публі-
кації відо-
мостей про 
видачу охо-
ронного до-

кументу 

П.І.Б. 
співав-
торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1. 
Юрин 
В.А., 24 
САІ 

Патент 
на кори-
сну мо-

дель 

х 

Агрегат для 
внутрішньо-
ґрунтового 

комплексно-
го мінераль-
ного удоб-

рення ґрунту 
з одночасною 
сівбою сіль-
ськогоспо-
дарських 
культур 

Листопад 
2019 р. 

Кува-
чов 
В.П. 

 

2. 
Сулейма-
нов Х.А., 
22 САІ 

Патент 
на кори-
сну мо-

дель 

х 

Система по-
жежогасіння 
на зернозби-

ральному 
комбайні 

Грудень 
2019 р. 

 

3. 
Бєлаш 
Є.В., 24 
САІ 

Патент 
на кори-
сну мо-

дель 

х 
Висівний 

апарат сівал-
ки зернової 

Грудень 
2019 р. 

Кува-
чов 
В.П. 

 
Отримано охоронних документів 

1. Федорен-
ко С.В., 

Патент 
на кори-

132889 Спосіб глад-
кої оранки в 

опубл. 
11.03.2019, 

Кува-
чов 
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25 МБ АІ сну мо-
дель 

колійному та 
мостовому 
землеробстві 

Бюл. 
№5/2019. 

В.П. 

2. 

Федорен-
ко С.В., 

25 МБ АІ 

Патент 
на кори-
сну мо-
дель 

133491 Знаряддя для 
гладкої оран-
ки в агрегаті 
колійного та 
мостового 
землеробства 

опубл. 
10.04.2019, 
Бюл. 
№7/2019. 

Кува-
чов 
В.П. 

3. 
Омел'я-
ненко 

А.В., 25 
МБ АІ 

Патент 
на кори-
сну мо-
дель 

137136 Культиватор 
міжрядного 
обробітку 

опубл. 
10.10.2019, 
Бюл. № 
19/2019. 

Мілько 
Д.О., 
Кува-
чов 
В.П. 

4. 
Асадян 

Д.С. 
14САІ 

Патент 
на кори-
сну мо-

дель 

138143 

Мостовий за-
сіб з активно 
привідними 

колесами 

Опубл. 
25.11.2019, 

бюл. № 
22/2019 

Мітков 
В.Б. 

1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

21.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 
 

Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропози-
ції щодо заохочення співробітників 
 
Звіт розглянутий на засіданні кафедри:_Машиновикористання в землероб-
стві__ 

                 (дата) 

        Протокол №_5_  від ___17.12.2019 р.__ 
              (дата) 

 
        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та 
студентів (Додаток Б). 
 

Відповідальний за інформаційний звіт___Кувачов В.П.__ П.І.Б. 
         (підпис) 
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Додаток А 
 

Публікації викладачів кафедри___Машиновикористання в землеробстві____ 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)1) Назва роботи2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; номер; ви-
пуск; кількість сторінок 
монографії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторінки 

статі, тез)3)  

Тип  
видання 

 (для українських: 
фахове / не фахове; 
для фахових видань: 
вказати групу «А», 

«Б» чи «В») 

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД) 4) 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Монографії, підручники, посібники 
опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1.    х х  х 
Всьо
го  

х х х 
х х  х 

опубліковані в Україні 
1. Михайлов Є.В.,  

Кюрчев С.В.,  
Колодій О.С.,  
Задосна Н.О.,  
Верхоланцева В.О.,  
Чернишова Л.М.,  
Паляничка Н.О. 

Технічні засоби 
післязбиральної 
обробки насін-
ня соняшнику 

Мелітополь, 
«Люкс»,  - 2019 р. 
– 236 с. 

х х 14,75 х 

2. Шокарев О.М.,  
Кюрчев В.М.,  
Кюрчев С.В.,  
Побігун А.М. 

Організація та 
технологія тех-
нічного сервісу 
машин: навча-
льний посібник 
для студентів 

Мелітополь, ТОВ 
«ФОРВАРДП-
РЕСС» , 2019, - 
307с. 

х х 19,75 х 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

інженерних 
спеціальностей 
на освітніх рів-
нях «Бакалавр», 
«Магістр». 

3. Михайлов Є.В.,  
Кюрчев С.В.,  
Колодій О.С.,  
Задосна Н.О.,  
Верхоланцева В.О.,  
Чернишова Л.М.,  
Паляничка Н.О. 

Технічні засоби 
післязбиральної 
обробки насін-
ня соняшнику: 

Видавничо-
поліграфічний 
центр FORWARD 
PRESS, м. Мелі-
тополь, 2019.- 230 
с. 

Б х 12,7 х 

Всьо
го  

х х х 
х х 47,2 

х 

Статті 
опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Bulgakov V.,  
Pascuzzi S.,  
Adamchuk V., 
Kuvachov V.,  
Nozdrovicky L. 

Theoretical 
Study of 
Transverse Off-
sets of Wide 
Span Tractor 
Working 
Implements and 
Their Influence 
on Damage to 
Row Crops 

Agriculture 2019, 
9, 144 

х Scopus 0.5 2.04 

2. Bulgakov V., Influence of 7th TAE 2019. 17 - х Scopus 0.5 2.3 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

Adamchuk V.,  
Nadykto V.,  
Kyurchev V. 

machine-tractor 
set 
constructional 
parameters on 
kinematic 
discrepancy in 
tractor wheels 

20 September 
2019, Prague, 
Czech Republic. 
РР. 81-86. 

3. Bulgakov, V.,   
Nadykto, V.,   
Ivanovs, S.,  
Nowak, J. 

Research of 
variants to 
improve 
steerability of 
movement of 
trailed 
asymmetric 
harvesting 
aggregate 

Engineering for 
Rural Development 
Volume 18, 2019, 
Pages 136-143 

х Scopus 0,5 0,23 

4. Bulgakov, V.,  
Ivanovs, S.,  
Bandura, V.,  
Ihnatiev, Y. 

Experimental 
investigation of 
harrow with 
spring teeth for 
cultivation of 
sugar beets 

Engineering for 
Rural Development  
17, p.p. 215-220 

х Elsevier 
SCOPUS, 
Clarivate 
Analytics, 

Web of 
Science, 
AGRIS, 

CAB 
Abstracts, 
CABI full 

text, 

0,5 0,23 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

EBSCO, 
Agricola 

5. Bulgakov V. ,  
Pascuzzi S.,  
Arak M.,  
Santoro F.,  
Anifantis A.S.,  
Ihnatiev Y.,  
Olt J.  

An experimental 
investigation of 
performance 
levels in a new 
root crown 
cleaner 

Agronomy 
Research. 2019. 
Vol. 17. No 2. p.p. 
358–370. 
https://doi.org/10.1
5159/AR.19.132 

х Elsevier 
SCOPUS, 
Clarivate 
Analytics, 

Web of 
Science, 
Agricola 

0,5  

7. Bulgakov V.,  
Ihnatiev Ye. 

Development of 
theory of the 
drive of 
stationary 
agricultural 
machines with 
lever 
mechanisms 

International 
scientific journal 
“Machines. 
Technologies. 
Materials”. Sofia, 
Vol. 13 (2019), 
Issue 6,  p.p. 252-
253 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 

8. Bulgakov V.,  
Movchan V.,  
Ihnatiev Ye.,  
Mitkov V. 

Increasing and 
justification of 
demand for the 
modernization of 
agricultural 
machinery 

International 
Scientific Journals 
“Innovations”. 
Sofia, Vol. 7 
(2019), Issue 3, p.p. 
105-107 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 

9. Bulgakov V.,  
Ihnatiev Ye. 

Problems of 
production and 
use of 
hydroponic 
products in 

International 
scientific journal 
"Mechanization in 
agriculture & 
conserving of the 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

agricultural 
production 

resources". Sofia, 
Vol. 65 (2019), 
Issue 5, 
p.p. 72-73 

10. Bulgakov V.,  
Nozdrovicky L.,  
Movchan V.,  
Ihnatiev Ye. 

Justification of 
kinematic 
parameters of 
coupling for 
wide-span row-
crop unit 

International 
scientific journal 
"Mechanization in 
agriculture & 
conserving of the 
resources". Sofia, 
Vol. 65 (2019), 
Issue 5 , p.p. 156-
158 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 

11. Mikhailov E.,  
Postnikova M., 
Zadosnaia N.,  
Afanasyev O. 

Methodological 
Aspects of 
Determining 
Parameters of a 
Scalper-Type 
Air-Sieved 
Separator 
Airflow 

W. (eds.) Euro-Par 
2019. LNCS, vol. 
2. pp. 133-137. 
Springer, 
Heidelberg (2019). 
https://doi.org/10.1
007/978-3-030-
14918-5_14 

Б Google 
Schoolar 

0,31 х 

12. SheicenkoV.,  
Marynchenko I.,  
Shevchuk V.,  
Zadosnaia N. 

Development of 
Technology for 
the Hemp Stalks 
Preparation 

W. (eds.) Euro-Par 
2019. LNCS, vol. 
2., pp. 223-232. 
Springer, 
Heidelberg (2019). 
https://doi.org/10.1

Б Google 
Schoolar 

0,62 х 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

007/978-3-030-
14918-5_24 

13. Postnikova M.,   
Mikhailov E,  
Nesterchuk D.,   
Rechina O. 

Energy saving in 
the technological 
process of the 
grain grinding 

W. (eds.) Euro-Par 
2019. LNCS, vol. 2 
pp. 395-403. 
Springer, 
Heidelberg (2019). 
https://doi.org/10.1
007/978-3-030-
14918-5_41 

Б Google 
Schoolar 

0,56 х 

14. Volodymyr Bulgakov, 
Alexander Parakhin, 
Vasil Mitkov, Tetiana 
Chorna 

The coefficient 
determination of 
a damper washer 
hydraulic 
resistance for 
reducing а 
technical module 
oscillation 
amplitude 

W. (eds.) Euro-Par 
2019. LNCS, vol. 2 
pp. 183-190. 
Springer, 
Heidelberg (2019). 
https://link.springer
.com/chapter/10.10
07%2F978-3-030-
14918-5_20 

 Google 
Schoolar 

0,56  

15. Viktor Sheychenko, 
Gedal Hailis, Igor 
Dudnikov, Tetiana 
Chorna 

Theoretical 
Studies of Stable 
Exploitation 
Conditions of a 
Three-wheeled 
Tractor on the 
Fields Slopes 

W. (eds.) Euro-Par 
2019. LNCS, vol. 2 
pp. 395-403. 
Springer, 
Heidelberg (2019). 
https://link.springer
.com/chapter/10.10
07%2F978-3-030-

 Google 
Schoolar 

1,12  



 44 

A 1 2 3 4 5 6 7 

14918-5_25  
16. Bulgakov V.,  

Kuvachоv V.,  
Olt J. 

 

Theoretical 
Study on Power 
Performance of 
Agricultural 
Gantry Systems 

Proceedings of the 
30th International 
DAAAM Sympo-
sium ''Intelligent 
Manufacturing & 
Automation'' 

23-26th October 
2019, Zadar, 

Croatia, Volume 
30, No.1 РР. 0167-

0175. 

х Scopus 1.0 х 

17. Мітков В.Б. Increasing and 
justification of 
demand for the 
modernization of 
agricultural 
machinery 

International 
scientific journal 
INNOVATIONS, 
YEAR VII, ISSUE 
3/2019, Болгарія, 
Софія. 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 

Всьо
го 

х х х 
х 

5) 
6,0 

х 

опубліковані в Україні 
1. Kuvachоv V.P. Justification of 

the parameters a 
rear-mounted 
linkage  wide 
span tractor 
(vehicle) 

Вісник Харківсь-
кого національно-
го технічного уні-
верситету сільсь-
кого господарства 
імені Петра Васи-
ленка, 2019. – 
Вип. 199. – С. 32-

Фахове ви-
дання (А) 

х 1,0 х 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

48. 
2. Аюбов А. М.,  

Кувачов В. П.,  
Чугункін К. В. 

Дослідження 
роботи системи 
контролю висі-
ву насіння сіль-
ськогосподар-
ських культур 

Науковий вісник 
ТДАТУ, 2019. – 
Вип. 8, том 2. – 9с. 

Фахове ви-
дання (Б) 

х 0,5 х 

3. Кувачов В. П.,  
Чорна Т. С.,  
Мітков В. Б. 

Імідж виклада-
ча, як фактор 
мотивації сту-
дентів 

Удосконалення 
освітньо-
виховного проце-
су в закладі вищої 
освіти : зб. наук.-
метод. праць / 
ТДАТУ. - Меліто-
поль, 2019. - Вип. 
22. - С. 216-225. 

Не фахове х 0,5 х 

4. Kiurchev V.,  
Oleksenko R. 

Creative 
personality and 
its dignicular 
role in the 
formation of a 
known economy 
in the conditions 
of the challenges 
of globalization 
of informational 

Гуманітарний віс-
ник ЗДІА. 2019. 
Випуск 76. С. 132-
145. 

Фахове ви-
дання (Б) 

х 0,8 х 

5. Булгаков В.М. ,  Теоретичне та Вісник аграрної Б Google 0,8 х 
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Головач І.В., 
 Ігнатьєв Є.І.,  
Борис  А.М. 

експеримента-
льне дослі-
дження висоти 
виступання го-
ловок корене-
плодів буряків 
над поверхнею 
ґрунту при їх 
збиранні 

науки. – 2019. – 
№11. – С. 51-56 

Schoolar 

6. Адамчук В.В., 
 Булгаков В.М., 
Головач І.В.,  
Борис М.М.,  
Ігнатьєв Є.І. 

Теоретичне об-
ґрунтування та 
експеримента-
льне дослі-
дження 
конструктивної 
схеми нової ги-
чкозбиральної 
машини 

Подільський 
вісник:  
сільське госпо-
дарство, техніка, 
економіка 
dBGECR 27, 
Кам’янець-
Подільський – 
2019 СС 89-95 

Б Google 
Schoolar 

1,2 х 

7. Михайлов Є.В,  
Задосна Н.О.,  
Афанасьєв О.О. 

Теоретичний 
аналіз процесу 
псевдозріджен-
ня зернового 
вороху 

Праці Таврійсько-
го державного аг-
ротехнологічного 
університету. – 
Мелітополь. – 
2019. – Вип. 19, т. 
3 . С. 29-36. 

Б Google 
Schoolar 

0,5 х 

8. Михайлов Є.В., 
Волик Б.А.,  

Методика об-
ґрунтування 

Праці Таврійсько-
го державного аг-

Б Google 
Schoolar 

0,62 х 
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Теслюк Г.В., 
Коновий А.В. 

конструктивної 
схеми стрілчас-
тої лапи на ос-
нові біологічно-
го прототипу 

ротехнологічного 
університету. Ме-
літополь. – 2019. – 
Вип. 19, т. 3. – С. 
37- 46 

9. Михайлов Є.В.,  
Семенюта А.М.,  
Задосна Н.О.,  
Афанасьев О.О.,  
Леженкін О.М., 
Леженкін І.О.,  
Головльов В.А., 
Чорна Т.С. 

Розробка тех-
нологій і техні-
чних засобів 
для рослинниц-
тва в умовах 
зрошуваного 
землеробства 
півдня України 

Звіт про НДР за 
2018р. № 0116 
U002720 – Мелі-
тополь, 2019.- 57с. 

х Google 
Schoolar 

3,56 х 

Всьо
го  

х х х 
х 

5) 
9,48 

х 

Тези доповідей 
опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1. Bulgakov V,  
Nozdrovicky L,  
Movchan V,  
IhnatievY 

Justification of 
kinematic 
parameters of 
coupling for 
wide-span row-
crop unit 

International 
scientific journal 
"Mechanization in 
agriculture & 
conserving of the 
resources". Sofia, 
Vol. 65 (2019), 
Issue 5 , p.p. 156-
158 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 

2. Bulgakov V,  Justification of IV International х Google 0,2 х 
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Nozdrovicky L,  
Movchan V,  
IhnatievY 

kinematic 
parameters of 
coupling for 
wide-span row-
crop unit 

scientific 
conference 
conserving soils 
and water scientific 
technical union of 
mechanical 
engineering 
«Industry 4.0». 
Issue 1 (3) August 
2019 28.-
31.08.2019, 
Burgas, Bulgaria, 
p.p. 122-124 

Schoolar 

3 Bulgakov V., 
Ihnatiev Y. 

Problems of 
production and 
use of 
hydroponic 
products in 
agricultural 
production 

VII International 
scientific congress 
“Agricultural 
machinery 2019”. 
Vol. 2. p.p. 130-
131 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 

4 Bulgakov V., 
Vitaliy Movchan, 
Ihnatiev Ye, 
Vasil Mitkov 

Increasing and 
justification of 
demand for the 
modernization of 
agricultural 
machinery 

VII International 
scientific congress 
“Agricultural 
machinery 2019”. 
Vol. 1. p.p.  53-55 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 

5 Bulgakov V.,  
Ihnatiev Ye. 

Development of 
theory of the 

VII International 
scientific congress 

х Google 
Schoolar 

0,2 х 
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drive of 
stationary 
agricultural 
machines with 
lever 
mechanisms 

“Agricultural 
machinery 2019”. 
Vol. 1. p.p. 51-52 

Всьо
го  

х х х 
х 

5) 
1,0 

х 

опубліковані в Україні 
1. Кувачов В.П. Розроблення 

методології 
оцінювання 
технологічних 
властивостей 
спеціалізованих 
ширококолій-
них агрозасобів 

Матеріали V між-
народної науково-
практичної кон-
ференції «Іннова-
ційні технології  
вирощування, 
зберігання  і пере-
робки продукції 
садівництва  та 
рослинництва” 
(23-24 травня 
2019 р., м. Умань). 
Умань, 2019. С. 
44-46.   

не фахове х 0,2 х 

2. Kuvachоv V.P.,  
Aiubov A.M. 

Substantiation of 
the scheme and 
parameters wide 
span vehicle 

Сучасні наукові 
дослідження на 
шляху до євроін-
теграції: матеріа-
ли міжнародного 

не фахове х 0.2 х 
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науково-
практичного фо-
руму (21-22  черв-
ня 2019р.)  Тав-
рійський держав-
ний агротехноло-
гічний універси-
тет імені Дмитра 
Моторного. – Ме-
літополь, 2019. – 
С. 18-20. 

3. Кувачов В.П.,  
Митков В.Б.,  
Черная Т.С. 

Перспективы 
перехода сельс-
кохозяйствен-
ного производ-
ства на колей-
ные и мостовые 
системы земле-
делия 

Сучасні наукові 
дослідження на 
шляху до євроін-
теграції: матеріа-
ли міжнародного 
науково-
практичного фо-
руму (21-22  черв-
ня 2019р.)  Тав-
рійський держав-
ний агротехноло-
гічний універси-
тет імені Дмитра 
Моторного. – Ме-
літополь, 2019. – 
С. 91-95. 

не фахове х 0.2 х 
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4. Кувачев В.П. Перспективы 

дальнейших ис-
следований ши-
рококолейных 
агросредств 

Матеріали ХX 
Міжнародної нау-
кової конференції, 
присвяченої 119-й 
річниці з дня на-
родження акаде-
міка Петра Мефо-
дійовича Василе-
нка, м. Миколаїв, 
17-19 жовтня 2019 
р. С. 156-161.    

не фахове х 0.4 х 

5. Михайлов Є.В. Обґрунтування 
комплексу тех-
нічних засобів 
післязбиральної 
обробки зерна в  
умовах півдня 
України 

Аграрна наука та 
освіта в умовах 
Євроінтеграції. 
Матеріали 
міжнародної нау-
ково-практичної 
конференції 
Кам'янець-
Подільський, 20-
21 березня 2019. – 
С. 52-54. Режим 
доступу: 
http://188.190.33.5
6:7980/jspui/handle
/123456789/5652 

Б х 0,18 х 

6. Михайлов Є.В.,  Теоретичні пе- «Аграрна наука та Б х 0,18 х 
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Афанасьєв О.О. редумови про-
цесу псевдозрі-
дження зерно-
вого вороху в 
лабораторно-
виробничому 
стенді попере-
днього очищен-
ня зерна 

освіта в умовах 
Євроінтеграції» 
Матеріали міжна-
родної науково-
практичної кон-
ференції Кам'яне-
ць-Подільський, 
20-21 березня 
2019. – С. 13-15. 
Режим доступу: 
http://188.190.33.5
6:7980/jspui/handle
/123456789/5652 

7. Михайлов Є.В.,  
Задосна Н.О. 
 

Результати ви-
робничих до-
сліджень та 
економічна 
ефективність 
переробки сміт-
тєвих домішок 
олійної сирови-
ни соняшнику 

Аграрна наука та 
освіта в умовах 
Євроінтеграції. 
Матеріали міжна-
родної науково-
практичної кон-
ференції. Кам'я-
нець-Подільський, 
2019. – С. 36-38. 
Режим доступу: 
http://188.190.33.5
6:7980/jspui/handle
/123456789/5652 

Б х 0,18 х 

8. Михайлов Є.В.,  Результати екс- “Інноваційні тех- не фахове х 0,18 х 
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Афанасьєв О.О., 
Рубцов М.О. 

перименталь-
них досліджень 
лабораторного 
стенду машини 
попереднього 
очищення зерна 

нології вирощу-
вання, зберігання і 
переробки проду-
кції садівництва 
та рослинництва”: 
Матеріали V 
Міжнародної нау-
ково-практичної 
конференції, 
23―24 травня 
2019 р. – Умань, 
2019. – С. 56-58. 

9. Михайлов Є.В.,  
Афанасьев О.О. 

Аналіз параме-
трів, режимів та 
критеріїв оцін-
ки якості робо-
ти пневмореші-
тного сепарато-
ра попередньо-
го очищення 
зерна 

"Сучасні наукові 
дослідження на 
шляху до євроін-
теграції": збірник 
матеріалів Між-
народного науко-
во-практичного 
форуму 21-22 че-
рвня 2019 р.- Ме-
літополь, 2019. – 
С. 26-28. 

не фахове х 0,18 х 

10. Михайлов Є.В.,  
Семенюта А.М.,  
Задосна  Н.О. 

Пневморешітни
й сепаратор 
скальператор-
ного типу із 

"Сучасні наукові 
дослідження на 
шляху до євроін-
теграції": збірнику 

не фахове х 0,18 х 
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замкненою по-
вітряною сис-
темою 

матеріалів Між-
народного науко-
во-практичного 
форуму 21-22 че-
рвня 2019 р. –  
Мелітополь, 2019. 
– С. 20-22. 

11. Кувачов В.П.,  
Мітков В.Б.,  
Чорна Т.С. 

 Удосконалення 
освітньо-
виховного проце-
су в закладі вищої 
освіти: зб. наук.-
метод. праць / 
ТДАТУ. - 
Мелітополь, 2019. 
- Вип. 22. - С. 216-
225. 

не фахове х 0.2 х 

Всьо
го  

х х х 
х 

5) 

2,08 

х 

 
Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

        

2.        
…        

Всьо
го  

х х х 

х 

5) 

 

х 

1)  відмітити молодих вчених (спвіробітники та докторанти, аспіранти віком до 35 років) 
2)  по монографіям, підручникам та посібникам – після  назви роботи вказати її вид 
3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 



 55 

4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
5) визначити загальну кількість публікацій в міжнародних НМБД. 
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Додаток Б 
 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі _Машиновикористання в землеробстві__ 
 

№  
П.І.Б. 

автора (ів) Назва роботи 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; номер; випуск; 
кількість сторінок монографії, 

підручника, посібника;  
перша-остання сторінки статі, 

тез)1)  

Тип  
видання 

 (для українських: 
фахове / не фахове; 
для фахових видань: 
вказати групу «А», 

«Б» чи «В») 

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД) 2) 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (авто-

рських) 
аркушів 

Для  зако-
рдонних 
видань – 
вказати  
імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 
опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1.         
2.         
…         

Всьо
го  

х х х 
х 

3) 
 

х х 

опубліковані в Україні 
1.       х  
2.       х  
…       х  

Всьо
го  

х х х 
х 

3) 
 

х х 

Тези доповідей 
опубліковані за кордоном (вказати країну) 

1.         
2.         
…         



 57 

Всьо
го  

х х х 
х 

3) 
 

х х 

опубліковані в Україні 
1. Сумятін 

С.В. 
Аналіз способів 
збирання гички 

VII Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція магіст-
рантів і студентів  
ТДАТУ. Механіко-
технологічний факу-
льтет.: матеріали VII 
Всеукр. наук.-техн.  
конф., 11-22 листо-
пада 2019 р. Меліто-
поль: ТДАТУ, 2019. 
T. II.– С. 13-14 

Не фахове х 0,2 х Ігнатьєв 
Є.І. 

2. Подрєзов 
В.І. 

Обґрунтування 
енергонасичено-
сті трактора для 
його агрегату-
вання із рота-
ційною   
бороною 

VII Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція магіст-
рантів і студентів  
ТДАТУ. Механіко-
технологічний факу-
льтет.: матеріали VII 
Всеукр. наук.-техн.  
конф., 11-22 листо-
пада 2019 р. Меліто-
поль: ТДАТУ, 2019. 
T. II.– С. 39-40 

Не фахове х 0,2 х Кувачов 
В.П. 

3. Шепілов 
В.А. 

Обґрунтування 
енергонасичено-

VII Всеукраїнська 
науково-технічна 

Не фахове х 0,2 х Кувачов 
В.П. 
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сті трактора для 
його агрегату-
вання із пру-
жинною   
бороною 

конференція магіст-
рантів і студентів  
ТДАТУ. Механіко-
технологічний факу-
льтет.: матеріали VII 
Всеукр. наук.-техн.  
конф., 11-22 листо-
пада 2019 р. Меліто-
поль: ТДАТУ, 2019. 
T. II. – С. 40-41 

4. Курашкін 
О.С. 

Позиціонування 
і автоматичне 
пілотування 
МТА у малому 
сільскому гос-
подарстві 

VII Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція магіст-
рантів і студентів  
ТДАТУ. Механіко-
технологічний факу-
льтет.: матеріали VII 
Всеукр. наук.-техн.  
конф., 11-22 листо-
пада 2019 р. Меліто-
поль: ТДАТУ, 2019. 
T. II.– С. 40-41 

Не фахове х 0,2 х Мовчан 
В.Ф. 

5. Очеретнюк 
Д.В. 

Обґрунтування 
параметрів фро-
нтальної зчіпки 

VII Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція магіст-
рантів і студентів  
ТДАТУ. Механіко-
технологічний факу-

Не фахове х 0,2 х Ігнатьєв 
Є.І. 
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льтет.: матеріали VII 
Всеукр. наук.-техн.  
конф., 11-22 листо-
пада 2019 р. Меліто-
поль: ТДАТУ, 2019. 
T. II.– С. 41-42 

6 Шиленко 
А.С. 

Доцільність ви-
користання на-
вантажувача 
тюків 

МАТЕРІАЛИ VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С.74-75. 

Не фахове х 0,2 х Мітков 
В.Б 

7 Біловодсь-
кий Д. М. 

Доцільність пе-
реобладнання 
дизельного дви-
гуна  на газове 
паливо 

МАТЕРІАЛИ  VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-

Не фахове х 0,2 х Мітков 
В.Б. 



 60 

вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С.76-77. 

8 Рудь В.О. Обґрунтування 
схеми та пара-
метрів агрегату 
для  міжрядного  
обробітку про-
сапних культур 
в складі борони   
ротаційної пру-
жинної   

МАТЕРІАЛИ  VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С. 80 – 82. 

Не фахове х 0,2 х Кувачов 
В.П. 

9 Сімонова 
А.Є. 
 

Обґрунтування 
схеми та пара-
метрів ґрунто-
обробного агре-
гату у  складі 

МАТЕРІАЛИ  VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-

Не фахове х 0,2 х Кувачов 
В.П 
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фрезерної ма-
шини з вертика-
льною віссю 
обертання 

трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С. 82 -84. 

10 Шепілов 
В.А. 
 

Обґрунтування 
схеми та пара-
метрів пружин-
ної борони  для  
міжрядного об-
робітку посівів 
кукурудзи 

МАТЕРІАЛИ  VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С. 84 -85. 

Не фахове х 0,2 х Кувачов 
В.П. 

11  Подрєзов 
В.І. 

Обґрунтування 
схеми та пара-
метрів ротацій-

МАТЕРІАЛИ  VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-

Не фахове х 0,2 х Кувачов 
В.П. 
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ної борони для 
міжрядного об-
робітку посівів 
соняшника 

нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С. 87-89. 

12 Очеретнюк 
Д.В. 
 

Перспективи 
використання 
комбінованих 
МТА при зби-
ранні гички  
.коренеплодів 

МАТЕРІАЛИ  VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С.90-91 

Не фахове х 0,2 х Ігнатьєв 
Є.І. 

13  Хілько Розв’язання за- МАТЕРІАЛИ  VІ Не фахове х 0,2 х Кувачов 
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В.С.  
 

вдань комплек-
тування агрега-
тів у складі  
культиватора 
"Урожай" виро-
бництва ТОВ 
«Оріхівсіль-
маш» 

Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С.93 – 95. 

В.П. 

14 Турчин Р.О. Розв’язання за-
вдань комплек-
тування агрегату  
у складі культи-
ватора Altair-8,4 
виробництва 
ПАТ «Ельворті»   

МАТЕРІАЛИ  VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 

Не фахове х 0,2 х Кувачов 
В.П. 
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С. 95 -97. 
15 Бондаренко 

А.І. 
 

Удосконалення 
оприскувача оп-
2000 для вико-
ристання у ви-
робництві вино-
граду 

МАТЕРІАЛИ VІ 
Всеукраїнської нау-
ково-технічної Інтер-
нет-конференції мо-
лодих учених, магіс-
трантів та студентів  
за підсумками науко-
вих досліджень 2018 
року «ПРОБЛЕМИ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ». – Мелі-
тополь, Випуск VІ. – 
С. 99 -100. 

Не фахове х 0,2 х Мітков 
В.Б. 

Всьо
го  

х х х х 3) 3,0 х х 

1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
3) визначити загальну кількість публікацій в міжнародних НМБД. 


