
Розвиток сучасних моделей 
сільськогосподарських машин та 
знарядь –гарант продовольчої 
безпеки України. 

 

Важливе значення в умовах економічної кризи усі країни 

приділяють продовольчій безпеці. „В сучасному світі є лише два 

справжніх види влади: влада нафти та влада продовольства. 

Причому влада продовольства ще більш могутня, ніж влада нафти”. 

Ці слова належать колишньому міністру сільського господарства 

США ЕрлуБатцу, які були висловлені ще у 1975 році. 

Актуальним завданням сільського господарства є гарантоване 

забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і 

підвищення родючості ґрунтів, зменшення енергоспоживання, 

забезпечення охорони навколишнього середовища. Технічною і 

технологічною основою агропромислового комплексу , стержнем 

товарного виробництва високоякісних продуктів  харчування і 

переробної промисловості є машинні технології, фактично 

механізація сільського господарства, автоматизація його 

виробничих процесів, сучасні системи і комплекси машин.  

Запрошуємо переглянути віртуальну книжкову виставку 

«Розвиток сучасних моделей сільськогосподарських машин та 

знарядь – гарант продовольчої безпеки України» , яку підготували 

працівники абонементу №1 бібліотеки ЦНТУ. 

 
 
 
 



 

40.728 

Б90 

Булгаков, В. М. 
 Теория свеклоуборочных машин 

[Текст] : монография / В. М. Булгаков, 

М. И. Черновол, Н. А. Свирень. - 

Кiровоград : КОД, 2009. - 256 с. - ISBN 

978-966-1508-01-8 : 

В монографії наведені сучасні 

теоретичні дослідження технологічного 

процесу збирання цукрового буряку та робочих органів 

бурякозбиральних машин.Призначена для наукових робітників, які 

спеціалізуються на дослідженнях та конструюванні 

сільськогосподарської техніки сучасного технічного рівня, 

викладачів,  аспірантів, магістрантів та студентів факультетів 

механізації сільського господарства та сільськогосподарського 

машинобудування. Текст монографії російською мовою. 

 

 

AGROEXPO-2020 

 



 

40.72я7 

В65 

Войтюк, Д. Г. 
 Сільськогосподарськімашини [Текст] 

: підручник / Д. Г. Войтюк, Г. Р. Гаврилюк. 

- 2-ге вид. - Київ :Каравела, 2008. - 552 с. - 

ISBN 966-8019-31-8 

 

У підручнику наведені класифікація, будова, робочий процес, 

регулювання й основні техніко-експлуатаційні показники базових 

моделей сільськогосподарських та меліоративних машин. Описано 

їхні робочі органи, особливості конструкції, а також принципи 

взаємодії з оброблюваним матеріалом.  

Викладено види і способи механічного обробітку ґрунту, сівби, 

внесення добрив, застосування отрутохімікатів, проведення 

меліоративних робіт і способи й технології збирання 

сільськогосподарських культур. 

 

AGROEXPO-2020 



 

 

40.724 

З-12 

 Забезпечення довговічності 

робочих органів  загортаючих систем 

посівних машин [Текст] : монографія / М. 

І. Черновол, В. М. Сало, Ю. В. Мачок та ін. 

; Кіровоградський національний технічний 

університет. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 

2012. - 147 с. - ISBN 978-966-2570-53-3 

У монографії наведено вирішення наукової задачі підвищення 

довговічності вертикально розміщених ґрунторізальних елементів 

сошників зернових сівалок шляхом компактного наварювання 

зносостійкої композиційної кераміко-металевої стрічки з 

реалізацією ефекту самозагострювання.  

Значна увага приділена теоретичному аналізу характеру та 

закономірностей зношування різального елемента в процесі його 

взаємодії з ґрунтом. У роботі використані результати власних 

досліджень, а також результати досліджень українських та 

зарубіжних вчених. 

 Монографія призначена для наукових співробітників, 

аспірантів, магістрів, конструкторів сільськогосподарської техніки 

та фахівців сільського господарства. 

   «Білоцерківмаз» 



 

40.724.1 

З-14 

 Загортаючі робочі органи для 

прямої сівби  зернових культур [Текст] 

:монографія / В. М. Сало, О. Р. Лузан, П. Г. 

Лузан, Ю. В. Мачок ; Кіровоградський нац. 

техн. ун-т. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 

2012. - 164 с. - ISBN 978-966-2570-55-7 

 У монографії наведено вирішення 

наукової задачі забезпечення працездатності і підвищення 

ефективності функціонування загортаючи робочих органів машин 

для прямої сівби зернових культур. Значна увага приділена аналізу 

процесу взаємодії рослинних решток різних геометричних і 

технологічних параметрів з поверхнею стеблевідводу та умов їх 

відведення в бік від стояка сошника.  

У роботі використані результати власних досліджень, а також 

результатів досліджень українських та зарубіжних вчених. 

Монографія призначена для наукових співробітників, аспірантів, 

магістрантів, конструкторів сільськогосподарської техніки та 

фахівців сільського господарства.  

«Лозівські машини»  

 

 



 

40.728.3я7 

К89 

 Кукурудзозбиральні комбайни : 

теоретичні основи, конструкція, 

проектування [Текст] : навч. посібник / К. І. 

Шмат, О. Є. Самарін, Є. І. Бондарєв, О. В. 

Мигальов. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 140 

с. - ISBN966-7914-69-0 

Викладені питання теорії, конструкторсько-технологічних 

можливостей кукурудзозбиральних комбайнів, методики 

розрахунків приладів та механізмів. 

 Для студентів спеціальностей « Машини і обладнання 

сільськогосподарського виробництва», викладачів і інженерно-

технічних працівників. 

 

 

                                         ХТЗ 

 



 

 

40.711я7 

М38 

 Машини для обробітку грунту та 

внесення добрив [Текст] : навч. посіб. / В. 

М. Сало, С. М. Лещенко, П. Г. Лузан та ін. 

; за ред. В. М. Сала, В. В. Амосова. - 

Електрон. текстовідан. - Харків : Мачулін, 

2016. - 244 с. - 

Систем.вимоги:Додаток:Формат PDF. - ISBN 978-617-7364-68-8 

У навчальному посібнику наведена інформація про технічне 

забезпечення сучасних технологічних процесів обробітку ґрунту та 

внесення добрив. Розглянуті особливості конструкції та основні 

регулювання сільськогосподарських машин закордонного, 

вітчизняного виробництва та розроблених і впроваджених у 

виробництво авторами посібника. Для отримання практичних 

навичок при використання сільськогосподарських машин. До с 

кладу посібника входять матеріали для виконання практичних робіт 

та тестові завдання самоконтролю знань. 

 Посібник орієнтовано для використання при підготовці 

фахівців зі спеціальностей:»Агрономія», «Агроінженерія», « 

Галузеве машинобудування», при вивченні дисциплін « 

Механізація, електрифікація та автоматизація 

сільськогосподарського виробництва», «Сільськогосподарські 

машини» та ін., виконанні курсових, дипломних проектів і робіт на 

здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалаврів», «магістрів». 

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 

закладів, агрономічних та інженерно-технічних працівників 

сільського господарства. 



 

 

40.72-02я7 

Н17 

 Надійність сільськогосподарської 

техніки[Текст] : підручник / М. І. Черновол, 

В. Ю. Черкун, В. В. Аулін та ін. ; за заг. ред. 

М. І. Черновола. - Кiровоград : КОД, 2010. - 

320 с. - ISBN 978-966-1508-35-3 

У підручнику наведено основні поняття, визначення й терміни 

надійності сільськогосподарської техніки, її інженерно-фізичної 

основи та математичні методи визначення показників надійності. 

Особливу увагу приділено випробуванню сільськогосподарської 

техніки на надійність методом прогнозування, забезпечення і 

підвищення надійності машин.  

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за 

напрямами  «Процеси, машини та обладнання агропромислового 

виробництва». Може бути використано, як навчальний посібник 

для спеціальностей: «Автомобілі та автомобільне господарство», 

«Колісні та гусеничні транспортні засоби», «Підйомно-транспортні 

будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання», та ін. 

 

«Ельворті»  



 

631.3(075.8) 

П84 

 Процеси, машини таобладнання 

АПВ [Текст] : навч. посіб. / М. О. 

Свірень, В. П. Смірнов, І. М. Осипов та 

ін. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 

2018. - 296 с. 

 

 

У навчальному посібнику наведена інформація про технічне 

забезпечення сучасних технологічних процесів у рільництві. 

Розглянуті особливості конструкції та основні регулювання 

сільськогосподарських машин вітчизняного та закордонного 

виробництва. 

Посібник орієнтовано для використання при підготовці фахівців зі 

спеціальностей «Агроінженерія», «галузеве машинобудування» при 

вивченні дисциплін «Процеси, машини та обладнання АПВ», 

«Сучасні  машини та напрямки їх розвитку», та ін.. 

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 

закладів,  агрономічних та інженерно-технічних працівників 

сільського господарства. 

BEDNAR,  



 

 

40.72-02я7 

Р49 

Рибак, Т. І. 
 Пошукове конструювання на базі 

оптимізації ресурсу мобільних 

сільськогосподарських машин [Текст] : навч. 

посіб. / Т. І. Рибак. - Тернопiль : Збруч, 2003. 

- 332 с. - ISBN 966-528-157-7 

В навчальному посібнику викладено характерні приклади для 

навчального процесу, інженерної та наукової практики. Розроблено 

ефективні аналітичні моделі, якими описуються технічні, 

технологічні, механічні та інші процеси і явища. Завдяки цьому 

вдалося розв’язати цілий клас інженерних задач у динамічній 

постановці. Запропоновано спеціальні підходи до розрахунку 

пластин і оболонок. Значна частина розділів присвячена 

експериментальним дослідженням і методам визначення динаміки 

навантаженості машин в експлуатаційних умовах.  

  Приведено табличні та графічні дані трикомпонентних 

динамічних показників машин для хімічного захисту. Окремим 

розділом викладено сучасні розробки з мат статистики і на цій 

основі проводиться оптимізація з прогнозованим ресурсом роботи 

конструкцій мобільних сільськогосподарських машин. 

Для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів, 

аспірантів, магістрів та студентів машинобудівних закладів освіти. 

 

ВК Технополь 



 

40.72я7 

С36 

 Сільськогосподарські машини. 

Основи теорії та розрахунку [Текст] : 

підручник / Д. Г. Войтюк, В. М. 

Барановський, В. М. Булгаков та ін. ; ред. 

Д. Г. Войтюк. - Електрон. текстовідан. - 

Київ : Вищаосвіта, 2005. - 464 с. - 

Систем.вимоги:Додаток:Формат PDF. - 

Назва з титул.екрана. - ISBN 966-8081-38-

2  

 

Наведено основи теорії робочих процесів та розрахунок 

основних параметрів і режимів робочих органів базових 

сільськогосподарських машин. Висвітлено сутність та методи 

інженерного розрахунку технологічних процесів, розкрито основні 

закономірності роботи машин залежно від властивостей і стану 

матеріалу, що обробляється.  

Підручник для підготовки фахівців з напряму «Механізація та 

електрифікація сільського господарства» в аграрних вищих 

навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації. 

 

 

 
TDS Pomichna, AGROEXPO-2020 



 

631.3(075.8) 

С36 

 Сільськогосподарські машини 

[Текст] : навч. посіб. / П. В. Сисолін, В. М. 

Сало, М. О. Свірень та ін. - 2-е вид., 

перероб. та доп. - Кропивницький : Лисенко 

В. Ф., 2017. - 156 с. 

 

В навчальному посібнику викладені комплексні розрахункові 

задачі для проведення практичних робіт з навчальних дисциплін 

«Методи проектування сільськогосподарських машин», 

«Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських 

машин» та «Проектування збиральних машин» для студентів 

вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, спеціальностей 

«Агроінженерія», «Галузеве машинобудування». 

   Вирішення даних задач студентами розраховане на 

закріплення знань та отримання практичних навичок по 

розрахунках сільськогосподарських агрегатів та їх робочих органів. 

 

«Egritech»GARTECH Group

 



 

40.72я7 

С40 

 Система точного землеробства 

[Текст] : навч. посіб. / Л. В. Аніскевич, М. 

О. Свірень, М. М. Коваленко та ін. ; за ред. 

М. І. Черновола. - Кропивницький : 

Лисенко В. Ф., 2016. - 104 с. 

 

 

У навчальному посібнику наведено методичні рекомендації для 

проведення практичних занять, викладено мету кожного заняття, 

теоретичні передумови, порядок проведення і контрольні 

запитання. 

Навчальний посібник із дисципліни «Система точного 

землеробства» рекомендований студентам спеціальностей 

«Агроінженерія», «Галузеве машинобудування».  

 

JohnDeere 8R340, AGROEXPO-2020 

 

 



 

40.724.1я7 

С40 

Сисолін, П. В. 
 Висівні апарати сівалок : еволюція 

конструкцій, розрахунки параметрів 

[Текст] : навч. посіб. / П. В. Сисолін, М. 

О. Свірень. - Кіровоград : КНТУ, 2004. - 

159 с. - ISBN 966-583-157-7 

 

В навчальному посібнику викладена еволюція конструкцій 

висівних та туковисівних апаратів сівалок, а також представлені 

розрахунки їх параметрів і механізмів привода.  

Для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів 

акредитації, спеціальностей «Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва». 

 

 

LEMKEN, AGROEXPO-2020 



 

40.72я7 

С40 

Сисолін, П. В. 
 Сільськогосподарські машини : 

теоретичні основи, конструкція, 

проектування [Текст] : підручник, Кн. 1. 

Машини для рільництва / П. В. Сисолін, В. 

М. Сало, В. М. Кропівний ; ред. М. І. 

Черновол. - Київ : Урожай, 2001. - 384 с. 

    Розглянуто прийоми та методи 

проектування сільськогосподарських машин; основи агротехніки 

сільськогосподарських культур; машини та знаряддя для обробітку 

ґрунту , сівби й садіння, внесення добрив; теоретичні основи для 

розрахунків параметрів машин та їх робочих органів. Для студентів 

та аспірантів інженерних спеціальностей вищих навчальних 

закладів.  

Може бути корисним для слухачів факультетів підвищення 

кваліфікації, інженерно-технічних працівників проектно-

конструкторських організацій та підприємств 

сільськогосподарського машинобудування.  

 

 

CLAAS, AGROEXPO-2020 
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Сисолін, П. В. 
 Сільськогосподарські машини : 

теоретичні основи, конструкція, 

проектування [Текст] : підручник, Т. 2. 

Машини для рільництва / П. В. Сисолін, Т. І. 

Рибак, В. М. Сало ; ред. М. І. Черновол. - К. : 

Урожай, 2002. - 364 с. - ISBN 966-05-0190-0 

Розглянуто основи агротехніки збирання 

сільськогосподарських культур; машини і робочі органи для 

збирання кормових та зернових культур; цукрового буряка, 

кукурудзи на зерно, картоплі, льону та конопель; машини для 

хімічного захисту в рослинництві, теоретичні основи та розрахунки 

параметрів машин та їх робочі органи. 

Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. Може бути корисним аспірантам та слухачам факультетів 

підвищення кваліфікації , інженерно-технічним працівникам 

проектно-конструкторських організацій та підприємств 

сільськогосподарського машинобудування. 

 

Väderstad, AGROEXPO-
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Сисолін, П. В. 
 Сільськогосподарські машини : 

теоретичні основи, конструкція, 

проектування [Текст] : підручник, Т. 3. 

Машини та обладнання для переробки 

зерна та насіння / П. В. Сисолін, М. М. 

Петренко, М. О. Свірень ; ред. М. І. 

Черновол. - Київ :Фенікс, 2007. - 432 с. 

Розглянуто теоретичні основи технологічних процесів роботи 

машин та обладнання для первинної та товарної переробки зерна і 

насіння та їх конструкції, а також ваговимірювальне та загально-

технічне устаткування. 

Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. Може бути корисним аспірантам, магістрантам та 

слухачам факультетів підвищення кваліфікації , інженерно-

технічним працівникам проектно-конструкторських організацій та 

підприємств сільськогосподарського машинобудування. 

 

 

 



Бібліотека Центральноукраїнського  

Національного Технічного Університету 

Віртуальна виставка «Розвиток сучасних моделей 

сільськогосподарських машин та знарядь – гарант 

продовольчої безпеки України». 

 

Укладачі:  провідний бібліотекар Мірошнікова І.О.,  

Розрахована на студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться 

сучасною сільськогосподарською технікою. 

Кількість представлених експонатів: 16 документів. 

Дата укладання: 14.10.2020 

 


