
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» 

 

 

 

 

Лісовенко Тетяна Олексіївна 

 

 

 

УДК:631.3(091):636.2.083/.084 

 

 

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ У ТВАРИННИЦТВІ  

УКРАЇНИ У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

 

 

 

07.00.07 – історія науки і техніки 

 

 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата історичних наук 

 

 

 

 

 

Переяслав-Хмельницький – 2010 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

 

Науковий керівник:  доктор технічних наук, професор 

Ревенко Іван Іванович, 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України,  

професор кафедри механізації тваринництва. 

 

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор  

Стадник Микола Миколайович,  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет  

імені Григорія Сковороди»,  

професор кафедри філософії і політології; 

 

кандидат історичних наук, доцент 

Костюк Майя Володимирівна, 

Уманський державний аграрний університет, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних і  

правових дисциплін. 

Захист відбудеться « 5 »  березня   2010 р. о   13   годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» (08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 

30, Зал В. О. Сухомлинського) 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, Київська обл., м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30). 

 

Автореферат розісланий « 3 »   лютого   2010 р. 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради 

кандидат історичних наук, доцент      О. Ф. Глоба 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Історія розвитку українського суспільства підтверджує, що головне 

багатство народногосподарського комплексу держави – потужний сільськогосподарський 

потенціал. На сучасному етапі розвитку України надзвичайно великого значення набуває стратегія 

здійснення ринкових трансформацій у національному агропромисловому комплексі, зростає роль 

науково-технічного та інноваційного забезпечення сільськогосподарського виробництва, у тому 

числі й тваринництва. Дослідження на різних хронологічних зрізах історії розвитку науково-

технічних нововведень, що слугували удосконаленню сільськогосподарської техніки, сприятимуть 

відтворенню історичної цілісності процесу становлення засобів механізації, що є ґрунтовним 

базисом для їх подальшого розвитку. 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю об’єктивного осмислення 

історичної картини еволюції сільськогосподарської техніки, розкриття науково-практичного 

досвіду попередніх поколінь, визначення внеску українських науковців і безпосередньо 

працівників сільського господарства у розвиток технічних засобів у галузі тваринництва. 

Провідною ідеєю дисертаційної роботи є історична зумовленість і закономірність науково-

технічних нововведень у тваринництві України у ХХ – на початку ХХІ століття, оскільки 

проблема розвитку техніки потенційно містить у собі необхідність та передумови подальшого її 

удосконалення. 

Аналіз науково-літературних джерел свідчить, що питання розвитку в Україні технічних 

засобів обслуговування тварин при годівлі у контексті історії науки й техніки ще не був 

предметом комплексного наукового дослідження. Зазначена тема попередніми дослідниками 

висвітлювалась фрагментарно, не мала цілісності, всебічності та системності у вивченні. Поза 

увагою науковців залишалися проблеми інноваційної динаміки й аналіз даних патентування 

технічних винаходів у галузі тваринництва; не розкрито зв'язок історичного поступу на 

вітчизняних теренах із світовими тенденціями, які формуються країнами із високоекономічними 

виробничо-промисловими показниками розвитку галузі,що стали об’єктом дослідження, яке 

відтворює історію науково-технічного розвитку засобів механізації обслуговування худоби при 

годівлі, а також дозволяє на основі об’єктивного переосмислення досвіду науково-практичних 

надбань та з’ясування сучасного стану, спираючись на закони розвитку техніки, спрогнозувати 

перспективні напрямки розвитку технічних засобів даного типу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, які є 

основою дисертаційної роботи, виконані у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України на кафедрі механізації тваринництва у межах теми наукової роботи 

кафедри: «Розробка вихідних вимог на комплекти машин з керованою якістю виконання 

технологічних процесів у тваринництві» (номер державної реєстрації 0106U003234). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є відтворення цілісної 

картини історичного розвитку сільськогосподарської техніки з ґрунтовним висвітленням еволюції 

у ХХ – на початку ХХІ ст. засобів механізації обслуговування худоби при годівлі в Україні; 

визначення, на основі встановлених тенденцій і закономірностей, перспективних напрямків 

подальшого розвитку технічних засобів. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення завдань:  

• вивчити і проаналізувати джерельну базу та стан наукової розробки історії розвитку 

технічних засобів обслуговування тварин;  

• визначити періоди розвитку вітчизняних засобів механізації обслуговування тварин при 

годівлі, з урахуванням хронології створення та основних конструкторсько-технологічних 

чинників; 

• встановити основні фактори впливу та рушійні сили розвитку засобів механізації у 

тваринництві; 

• простежити динаміку та особливості якісно-кількісного поступу засобів механізації 

обслуговування худоби при годівлі (на основі матеріалів патентної бази СРСР та України); 

• проаналізувати основні зарубіжні тенденції модернізування технічних засобів 

обслуговування худоби при годівлі; 

• висвітлити, відповідно до загальних законів розвитку техніки та конструктивних і 

технічно-технологічних особливостей, еволюцію технічних засобів обслуговування худоби при 

годівлі; 

• дослідити тенденції, закономірності та з’ясувати перспективні напрямки розвитку 

технічних засобів обслуговування худоби при годівлі. 

Об’єкт дослідження – засоби механізації обслуговування худоби при годівлі. 

Предмет дослідження – напрямки, закономірності й тенденції розвитку технічних 

засобів обслуговування худоби при годівлі. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період ХХ – початок ХХІ ст., що 

позначений інтенсивним інноваційним технічним забезпеченням тваринництва, і відображає 

цілісну картину становлення та еволюції засобів механізації обслуговування худоби при годівлі.  

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи за основу взято діалектичний 

метод співвідношення критеріїв особливого із одиничним та загальним, де загальне становлять 

технічні засоби галузі тваринництва, одиничне – засоби годівлі тварин, особливе – засоби 

механізації обслуговування худоби при годівлі. Через призму особливого, на основі аналізу та 

зіставлення даних їх розвитку, виведено загальні тенденції й закономірності, які характеризують 

еволюцію розвитку засобів механізації у тваринництві.  
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Методологічною базою дослідження є діалектико-логічний, історично-науковий методи, 

що ґрунтуються на принципах історизму, багатофакторності, наукової об’єктивності, всебічності, 

системності та детермінізму, які сприяли комплексному аналізу об’єкта дослідження. 

Хронологічний метод і метод періодизації використано для встановлення хронології та 

виокремлення періодів у процесі розвитку засобів механізації обслуговування худоби при годівлі. 

При дослідженні технічних інновацій кожного з визначених періодів застосовано історико-

генетичний, проблемно-хронологічний, порівняльний, типологічний, структурно-функціональний 

та діахронний методи. При аналізі вітчизняних та зарубіжних технічних засобів використано 

багатокритеріальний метод «наближення до цілі». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що обрана тема не була 

предметом спеціального історичного дослідження: 

• вперше комплексно висвітлено історію розвитку засобів механізації обслуговування 

худоби при годівлі, встановлено хронологію та періодизацію розвитку даних машин вітчизняного 

виробництва;  

на основі вивчення патентних матеріалів СРСР та України встановлено головні напрямки 

удосконалення у ХХ ст. технічних засобів обслуговування тварин при годівлі; 

подано аналіз засобів механізації за законами гомологічних рядів та стадійного розвитку 

техніки; 

• удосконалено циклічну схему створення та впровадження технічних об’єктів за етапами 

їх становлення; 

• набуло подальшого поступу визначення провідних тенденцій, закономірностей та 

перспективних напрямків розвитку вітчизняних технічних засобів обслуговування тварин при 

годівлі, що було здійснено завдяки комплексному аналізу історії становлення досліджуваного 

об’єкта; 

• введено до наукового обігу архівні документи та матеріали. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в узагальненні процесу 

становлення і розвитку технічних засобів, наукових нововведень у сільському господарстві 

України в ХХ – на початку ХХІ ст., що дозволяє відновити цілісну картину історичного поступу 

техніки аграрно-промислового комплексу і спрогнозувати перспективу. Теоретичні розробки 

дослідження можуть бути використані при комплексному вивченні історії науки і техніки, 

написанні галузевих посібників, підручників, довідників, монографій. Узагальнені результати 

дослідження можуть слугувати складовою теоретичної бази для визначення напрямків розвитку 

технічних засобів обслуговування худоби при годівлі на промисловому рівні та для розробки 

сучасної державної політики у галузі машинобудування для тваринництва. За результатами 
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досліджень розроблені нові технічні рішення, новизна яких захищена 9-ма патентами України на 

корисну модель. 

Особистий внесок здобувача. Узагальнені результати досліджень, що наведені у роботі 

та виносяться на захист, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації здійснювалась у процесі участі дисертанта у 

міжнародних, всеукраїнських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях: 

„Сучасні проблеми землеробської механіки (8 конференція) та Технічний прогрес в сільському 

господарстві (9 конференція)” – присвячена 107 річниці від Дня народження академіка 

П. М. Василенка (с. м. т. Глеваха, 2007); «Механізація у тваринництві» (м. Київ, 2008, 2009); 

«Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» (с. м. т. Глеваха, 2008); «Аграрна 

інженерія в умовах глобалізації» (м. Київ, 2008); «Проблеми технічного сервісу 

сільськогосподарської техніки» (м. Харків, 2009); «Історія освіти, науки і техніки в Україні» 

(м. Київ, 2009).  

Публікації. При проведені дослідницької роботи опубліковано 23 наукові праці, серед 

яких 2 інформаційно-рекомендаційні видання, 10 статей у наукових виданнях, з яких 6 – у 

фахових виданнях із переліку, затвердженого ВАК України; отримано 9 патентів України на 

корисну модель. 

Структура дисертації. Мета, завдання й логіка наукового дослідження визначили зміст та 

структуру дисертаційної роботи, що складається із вступу, 3 розділів, висновків, 17 таблиць та 15 

рисунків, списку використаної літератури 344 найменувань, 7 додатків. Повний обсяг дисертації – 

366 сторінок, загальний обсяг дисертаційної роботи – 175 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі висвітлено актуальність і наукову новизну досліджуваної теми; визначено 

об’єкт, предмет, мету, завдання, методи та хронологічні межі дослідження; окреслено зв'язок 

дисертаційної роботи з науковою програмою кафедри механізація тваринництва Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; обґрунтовано практичне значення 

одержаних результатів; визначено особистий внесок автора та відображено апробацію 

дослідження; зазначена кількість публікацій; описана структура дисертації. 

У першому розділі – «Стан розробки питання історії механізації у тваринництві» – 

проаналізовано історіографію проблеми розвитку технічних засобів обслуговування худоби при 

годівлі як невід’ємну складову історії науки і техніки у контексті історичного поступу суспільства; 

охарактеризовано джерельну базу та методологічні засади дослідження. 

Історіографічний огляд стану порушеної проблеми показав, що теми історії механізації у 

тваринництві досліджено частково. Висвітлення питання є фрагментарним, несистематизованим. 
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Недостатньо розкрито історію зародження, становлення та розвитку засобів механізації 

обслуговування тварин при годівлі. В опублікованих працях відсутній комплексний історично-

логічний аналіз поступу науково-технічної думки. Результати історіографічного аналізу свідчать 

про актуальність дослідження напрямів розвитку технічних засобів обслуговування худоби при 

годівлі. 

Значний внесок у розвиток питання історії механізації сільського господарства здійснили 

Арцибашев Д. Д., Богданович С. М., Бремер Г. І., Василенко П. М., Копотун І. М, Лебєдєв В. І., 

Похомов В. С., Сторожук Л. О., Шквира З. А., проте поза увагою проблематики їх дослідження 

залишилися питання механізації обслуговування тварин при годівлі. Вперше історичні аспекти 

впровадження та розвитку технічних засобів обслуговування худоби при годівлі (на матеріалі 

кормороздавачів, як основних технічних засобів обслуговування тварин при годівлі) розкрито у 

роботі Омельченка О. О. «Механізація роздавання кормів». У викладених матеріалах органічно 

поєднано історико-хронологічні дані, інформацію про передумови створення машин, зоотехнічні 

вимоги, техніко-технологічні та конструктивні характеристики роздавачів (РЗМ-2, РЗМ-10,  ПТУ-

10, ПТУ-10К, ПТУ-10КД, КТУ-10, РМ-5, РМК-1,7, ТВК-80). Проте акцентування лише на 

кормороздавачах та обмежений хронологічний період (1955 – 1964 рр.) не відтворюють повну 

картину історичного поступу технічних засобів обслуговування тварин при годівлі. У кінці 80-х 

рр. ХХ ст. основні моменти розвитку механізації та електрифікації сільського господарства в 

Українській РСР було висвітлено у роботі Василенка П. М., Панченка П. П., Коваль І. О. 

«Развитие механизации и электрификации сельского хозяйства Украинской ССР», в якій 

розширені хронологічні межі дослідження розвитку кормороздавачів (1955 – 1980 рр.), подано 

опис моделей РСП-10, АРС-10, РК-50. 

Однак кормороздавачі не були першими засобами механізації обслуговування тварин при 

годівлі і роботи Васільєва Н. В., Попова А. М., Трибіди П. Ю., Сперанського П. Л., 

Калмакова В. І., Рогожкіна М. С., Краснова В. С. дають підстави для вивчення історії становлення 

технічних засобів обслуговування худоби при годівлі з моменту запровадження у сільське 

господарство універсального внутрішньо-фермерського транспорту, який інтенсивно 

використовувався у тваринництві з початку ХХ ст. і був основою подальшого розвитку цих 

технічних засобів. Обґрунтування розвитку технічних засобів обслуговування худоби при годівлі 

на ранніх етапах їх розвитку містять роботи Глущенка В.П., Іванова А. А., Кондратова П. В, 

М'янда А. Е., Омельченко О. О., Осьмака І. Т., Сомініча М. Г., Турчака М. І., Яворського А. А. 

Подальший розвиток засобів механізації обслуговування худоби при годівлі висвітлено у роботах 

Бєлянчікова М. М., Мельникова С. В., Момотенка М. П., Ревенко І. І. та інших.  

Значний інтерес при вивченні історії становлення науково-технічної думки в галузі 

засобів механізації обслуговування тварин при годівлі становлять дослідження Артюшина А. А., 
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Богдана І. Д., Бухвалова Г. С., Жизнєва В. І., Коби В. Г., Матвєєва А. М., Мещерякова Б. В., 

Охріменка О. Л., Рогожкова Г.К., Сухорукова В.В., Тищенка М.А., Фролова М.Н, Храпача Е. І., 

Хлєбнікова І.К. та інших, які висвітлюють роботу наукових і науково-дослідних установ. 

Теоретичну ж основу історії розвитку технічних об’єктів становлять роботи Зворикіна А. А., 

Кедрова Б. М., Кириліна В. А., Мелещенка Ю. С., Половинкіна О. І., Шухардіна С. В., які 

висвітлюють загальні питання становлення технічних засобів, принципи періодизації історичного 

поступ, розкривають закономірності розвитку технічних об’єктів. 

Джерельну базу дослідження становлять інформаційні видання та документи, що 

висвітлюють розвиток тваринництва і технічних засобів галузі у ХХ – на початку ХХІ ст. За 

характером викладеного матеріалу джерела мають різне інформаційне спрямування: політика 

держави в галузі механізації тваринництва; наукова і раціоналізаторсько-винахідницька 

діяльність; інформаційно-довідкові відомості; статистичні дані. З метою систематизації цих 

матеріалів, при дослідженні історії становлення і модернізації технічних засобів у тваринництві 

виокремлено такі групи документів: законодавчо-розпорядчі документи різних рівнів державної 

влади (постанови та рішення з’їздів і пленумів ВКП(б), ЦК КПРС, ЦК КПУ, обласних та районних 

виконавчих комітетів; постанови і розпорядження Ради Міністрів УРСР), архівні документи 

(архівні матеріали Центрального державного архіву вищих органів державної влади, м. Київ; 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ; патентні матеріали архівів Державної 

науково-технічної бібліотеки, м. Київ), матеріали періодичних видань, офіційні статистичні дані 

(дані щодо рівня матеріально-технічного забезпечення сільського господарства, механізації 

виробничих процесів у тваринництві, поголів’я тварин), інформаційно-рекомендаційні джерела 

каталожних видань та альбомів-довідників, протоколи державних випробувань, патентні 

матеріали, наукові дослідні роботи наукових установ та окремих вчених. 

Методологія дослідження. Зважаючи на те, що історія техніки – це міжгалузева 

дисципліна і її основу становлять гуманітарні, технічні та природничі дисципліни, теоретико-

методологічна основа дослідження вимагала інтерпретації історичних, філософських, соціально-

економічних підходів, систематизованої методології – застосування діалектично-логічного, 

історично-наукового методів, які ґрунтуються на загальнонаукових та історичних принципах, а 

також загально- і конкретнонаукових (історичних, технічних) методах. 

Дослідження тенденцій та перспектив розвитку технічних засобів обслуговування худоби 

при годівлі закономірно потребує залучення законів розвитку техніки. Ця теоретична база 

забезпечує визначення функціональних стадій розвитку технічних засобів обслуговування худоби 

при годівлі (закони гомологічних рядів та стадійного розвитку техніки), оцінку конструктивно-

технічних (багатокритеріальний метод «наближення до цілі») і функціонально-технологічних 

(порівняльний метод) даних, дозволяє встановити рушійні сили розвитку технічних засобів 
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обслуговування тварин при годівлі: науково-технічний розвиток суспільства, попит на продукцію 

тваринництва, що обумовлений її якістю та собівартістю, протиріччя між даними засобами і 

технологією догляду за тваринами; фактори впливу: загальнонауковий та соціально-політичний 

розвиток суспільства, прийнята технологія відгодівлі, наявна кормова база, система і спосіб 

утримання тварин. Теоретично обґрунтовано критерії технічного прогресу, що описують 

функціональні, технічні, економічні й антропогенні характеристики машин, співвідношення 

якісно-кількісних змін (на основі показників інтенсивного та екстенсивного розвитку техніки). 

Відзначено, що технічні засоби на шляху їх становлення проходять такі етапи: виникнення 

проблеми і постановка завдання, обґрунтування та корегування рішень, освоєння нової техніки, 

впровадження нової техніки у виробництво, конкуренція нової техніки з існуючою, стабільне 

використання та виникнення передумов подальшого розвитку. 

Розглядаючи історію розвитку технічних засобів обслуговування худоби при годівлі, як 

невід’ємну складову загальноісторичного поступу сільськогосподарської техніки, за основу 

періодизації процесу становлення цих технічних засобів було взято сукупність показників, що 

враховували особливості будови машин та приводу, функціональне навантаження технічних 

об’єктів, встановлення й розвиток теоретичної бази з урахуванням обсягу виробництва даної 

техніки вітчизняного зразка, загальний розвиток галузі тваринництва. 

Обрана науково-теоретична, джерельна та методологічна база дозволили створити цілісну 

картину історичного поступу технічних засобів обслуговування худоби при годівлі в Україні у ХХ 

– на початку ХХІ ст. 

У другому розділі дисертації – «Зародження, становлення та тенденції розвитку 

технічних засобів у тваринництві» – простежено виникнення, розвиток та поширення в 

господарствах технічних засобів обслуговування тварин, доведений його нерозривний зв'язок із 

розвитком галузі, загальнонауковим поступом сільськогосподарської техніки і суспільства у 

цілому. 

Витоки тваринництва слід вбачати в переході людства від мисливства до скотарства 

(приблизно VIII – IV тисяч років до нашої ери). Повільний розвиток останнього зумовлений 

загальним становищем у суспільстві й зорієнтований переважно на систему виробництва 

продукції рослинництва, визначив довготривалість цього періоду до кінця ХІХ ст. За змінами у 

тваринництві у першому періоді можна виділити чотири його етапи (VIIІ – ІV тисяч років до 

нашої ери – ХV ст. – номадне тваринництво; кінець ХV – ХVІІІ ст. – тваринництво трипільної 

системи; ХІХ ст. – перехідний період від трипільної до сівозмінної системи; від кінця ХІХ ст. – 

тваринництво сівозмінної системи). У цілому весь період (VIII тис. р. до н. е. – кінець ХІХ ст. ) 

характеризується появою та розвитком перших знарядь праці, обґрунтуванням кормової бази, 

способів утримання тварин; підведенням тваринництва до певного рівня розвитку, що стало 
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передумовою створення бази для виникнення перших технічних засобів обслуговування тварин 

при годівлі, які становили сукупність різноманітної тари, ручних знарядь праці для 

безпосереднього роздавання кормів та вози, візки і тачки для транспортування вантажу. Головна 

спрямованість використання засобів механізації на даному рівні розвитку – полегшення праці. 

На початку ХХ ст. в Україні вирішення питання механізації тваринництва стало 

невід’ємною умовою розвитку галузі та задоволення зростаючого попиту на продукцію 

тваринництва. Однак становище країни у першій половині ХХ ст. визначалося складними 

суспільно-політичними подіями, що негативно впливали на її соціально-економічний та науково-

технічний поступ, тому основними технічними засобами обслуговування тварин при годівлі у цей 

час був універсальний внутрішньофермерський транспорт (безрейковий – візки, тачки, 

електрокари, – підвісні та наземні рейкові дороги), що приводився у дію мускульною силою 

людини чи тварини, а згодом – електродвигуном. Наявні технічні засоби мали значно вищий 

науково-технічний рівень, але функціонально навантаження не змінилось – доставка та 

транспортування кормів уздовж фронту годівлі, де безпосередньо процес роздавання залишався за 

ручною роботою працівників. Для згодовування кормів у першій половині ХХ ст. 

використовувались годівниці датського типу, що були поступово замінені годівницями 

американського типу. 

У роки повоєнної відбудови питання механізації тваринництва набуло 

загальнодержавного рівня. Серед напрямків, за якими вирішувалось дане завдання були: 

підтримка господарств у впровадженні підвісних доріг, наукова розробка і впровадження 

безприв’язної системи утримання худоби, підтримка винахідницької та новаторської діяльності, 

розробка й упровадження нових технічних засобів для тваринництва. Вирішення цих питань 

покладалось на Міністерство сільського господарства, профільні інститути, зокрема УНДІМЕСГа 

й УНДІ тваринництва Лісостепу та Полісся, «Укрсільгосп-техніку», ДСКБ по комплексній 

механізації трудомістких робіт на тваринницьких  фермах  і  безпосередньо  на  господарства.  

Тому  вже  у  кінці 50-х років ХХ ст. в Україні на основі універсального внутрішньофермерського 

транспорту та розкидачів добрив у господарствах були створені перші моделі кормороздавачів: 

«Візок для запарювання та роздавання кормів», кормороздавач АКР-5, кормороздавач на основі 

причепа ПТС-2 тощо. РЗМ-2 (1958 – 1959 рр.) – перша модель мобільного роздавача кормів, що 

була створена на основі гноєрозкидача РПТ-2,0 Гомельським заводом сільгоспмашинобудування 

та ВІСГОМ і мала промислове серійне виробництво. 

Кормороздавачі – це перші технічні засоби, спеціально призначені для обслуговування 

тварин при годівлі, функціональне навантаження яких передбачало транспортування кормів від 

місця завантаження до пункту видачі і дозоване розподілення їх уздовж фронту годівлі. Функція 

дозованого розподілу – це головна функція, що відрізняє кормороздавач від звичайних засобів для 
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транспортування кормів. Основна мета використання роздавачів – зменшення трудовитрат та 

підвищення продуктивності праці. У разі використання кормороздавачів значно зменшується 

відсоток втручання людини у виробничо-технологічний процес та створюються передумови 

автоматизації виробництва. Привод кормороздавачів та їх робочих органів здійснюється від 

електродвигуна або двигуна внутрішнього згорання. 

60-ті роки ХХ ст. в Україні – початок серійного вітчизняного виробництва 

кормороздавачів, зокрема марок мобільних роздавачів – РЗМ-10, РМ-5 (1960 р.); ПТУ-10К, ПТУ-

10КД, РМ-5Д (1961 р.); РМК-1,7 (1963 р.); РЗМ-8, РЗМ-8Д (1965 р.); КТУ-10 (1969 р.) – та 

стаціонарних – РЭК-5 (1961 р.), КР-72 (1962 р.), ТВК-80 (1963 – 1964 рр.), КРУ-72Т (1969 р.), 

пересувних самогодівниць – СПК-12, СПК-16 (1958 – 1960 рр.). Однак загальний рівень 

механізації роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби мав порівняно незначні 

показники: 1964 р. –6,5%, 1967 р. –7,5%. До головних причин повільних темпів упровадження 

засобів механізації обслуговування худоби при годівлі, окрім внутрішньогосподарських, слід  

віднести неможливість промисловості забезпечити потреби господарств відповідною технікою. 

Головне спрямуванням науково-дослідної роботи у 60-их роках ХХ ст. – пошук оптимальних 

конструкторсько-технологічних параметрів даних машин. 

Подальший розвиток технічних засобів обслуговування худоби при 

 годівлі (вітчизняного виробництва) спостерігається у 70 – 80-их роках ХХ ст. Пристрої 

для самогодівлі, мобільні та стаціонарні кормороздавачі – основні напрямки ведення проектно-

конструкторських робіт у цей час, головне завдання їх було підвищити продуктивність роботи, 

зменшити ресурсовитрати, звести до мінімуму втручання людини у виробничий процес, створити 

універсальні агрегати, підвищити ергономічні та зоотехнічні характеристики техніки. До 

мобільних кормороздавачів, що були поставлені  на  виробництво у  даний  період,  належать  

мобільні РММ-5,  РКА-8, РСП-10 (1975 р.), АРС-10 (1975 р.),  КТУ-10,  КТУ-10А  та  стаціонарні  

РКУ-200  (1970 – 1971 рр.),  КОО-5.08, ТРК-100, КЛО-75, КЛК-75, РКУ-26К,  РК-50  (1980 р.),  

РВК-74  (1984 р.),  ТВК-80Б,  ТРЛ-100. У середині  70-х років ХХ ст. на фермах великої рогатої 

худоби були досягнуті значні показники комплексного рівня механізації (1975 р. – 30 %) та 

безпосередньо роздавання кормів (1975 р.– у деяких регіонах близько 90 %). Початок виробництва 

роздавачів РСП-10 і АРС-10 наблизив вітчизняного виробника до розробки та впровадження 

комбінованих агрегатів. При цьому кормороздавачі не лише виконували функцію нормованого 

розподілу кормів, а й здійснювали деякі кормоприготувальні операції 

Науково-дослідна робота 1970-х років відзначалась спрямованістю на оптимізацію 

економічних показників. За дослідженнями Морозова М. М. в області експлуатаційних витрат при 

застосуванні різних типів кормороздавачів, було рекомендовано використовувати мобільні 

роздавачі на фермах з поголів’ям корів понад 300-350, стаціонарні – при 150-200 голів, на 
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невеликих фермах – ручне роздавання кормів за використання універсального внутрішньо-

фермерського транспорту. У його дослідженнях також розкривались питання значних затрат 

ручної праці на навантажувально-розвантажувальні роботи при роздаванні кормів, з’єднання 

кормосховищ із приміщеннями утримання тварин як альтернативного рішення для зменшення 

перевантажувальних операцій та ліквідації розривів у технологічній лінії. Тема пошуку 

ефективних технологічних ліній та оптимального підбору для них моделей машин розроблялась у 

роботах Морозова М. М., Моісеєва П. М., Матвєєва П М., Ковтуна І. Г. За результатами 

розрахунків затрат праці, капіталовкладень, економічних витрат і відповідності зоотехнічним 

вимогам було визначено, що найбільш доцільним є використання мобільних кормороздавачів та 

відмічено раціональним поєднання мобільних і стаціонарних роздавачів в одній технологічній 

лінії на відгодівельних комплексах. Використання на тваринницьких фермах універсальних 

кормороздавачів, завдяки яким зростає коефіцієнт використання робочого часу, – провідна ідея 

досліджень Шакірова Г. М. Зважаючи на актуальність у 1970-х роках питання нерівномірності 

дозування та видачі кормів при використанні мобільних кормороздавачів, проектно-

конструкторська робота науковців та інженерів, зокрема під керівництвом Коби В. Г., 

концентрувала увагу на оптимізацію параметрів робочих органів та технологічних режимів роботи  

технічних  засобів обслуговування худоби при годівлі, вивчення їх експлуатаційних характеристик 

при взаємодії з різними видами кормів. 

За результатами випробувань були подані рекомендації, що передбачали розробку 

дозатора-вирівнювача до стаціонарного роздавача, який забезпечує дозування кормів та 

розподілення корів по стійлах у відповідності до зоотехнічних вимог при груповій нормованій 

годівлі тварин і незалежно від нерівномірності завантаження приймального бункера ТВК-80; 

надійної системи автоматичного  керування  та  сигналізації  для  сумісної  роботи  ПТУ-10К  

(КТУ-10) і ТВК-80А за умови обслуговування обох агрегатів під час роздачі кормів одним  

трактористом.  Таким  чином,  у  другій  половині  1980-х –  1990-х роках тваринництво мало 

ґрунтовну науково-технічну базу для розвитку засобів механізації обслуговуваннях худоби при 

годівлі, однак складне економічно-політичне становище країни обумовило спад виробництва цих 

технічних засобів. Тому науково-виробничий розвиток засобів механізації обслуговування худоби 

при годівлі можна охарактеризувати як реалізацію досягнень попереднього періоду розвитку. Нові 

моделі  були  створені  на  основі  кормороздавачів  КТУ-10  (для моделей КТУ-10ПК, КПТ-10, 

КПТ-5, РПК-4,5, КТУ-10Б) та РММ-5 (для РММ-Ф-5А, РКУ-Ф-5, ПРК-Ф-0,4-5, Комбінований 

агрегат Т-30 ПРК «Зорька»). Науково-дослідна робота була направлена на заміну бітерних 

робочих органів зчісуючими, що дозволяло знизити енерговитрати та підвищити якість роботи. 

Спираючись на обґрунтовані Катасоновою В. М. переваги стаціонарних кормороздавачів, була 

запропонована його модель із розміщенням стрічкового транспортера над годівницями, що 
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покращувало дозування й рівномірність роздачі кормів, а також зменшувало металоємність 

конструкції. Тривали дослідження щодо розробок кормороздавачів із комбінованими функціями 

різного типорозмірного ряду. Характерною ознакою наукових досліджень даного періоду була їх 

виробничо-промислова нереалізованість.  

На основі проведеного багатокритеріального аналізу «наближення до цілі» визначено з-

поміж мобільних кормороздавачів вітчизняного виробництва найдосконаліші зразки – КТУ-10А, 

КТУ-10Б та КТУ-10 ПК, що були створені на основі моделі КТУ-10; проте ці машини на початку 

ХХІ ст. не склали конкуренції представленим на ринку мобільним транспортно-технологічним 

агрегатам зарубіжного виробництва. Лише у 2009 р. на виставці  «Агро-2009» вперше в Україні 

було представлено створений групою підприємців на чолі з ВАТ «Брацлава» фермерський 

комбайн для приготування і роздавання кормів.  

Таким чином, дослідження розвитку технічних засобів обслуговування тварин при годівлі 

за цілеспрямованістю їх використання дозволяє виділити такі етапи: полегшення праці та 

зменшення трудозатрат; підвищення продуктивності праці; автоматизація виробництва. 

Унаслідок комплексного аналізу історичного поступу засобів механізації обслуговування 

худоби при годівлі розроблена періодизація цього процесу, яку склали три періоди, що за 

тривалістю і характером кількісно-якісного розвитку відрізняються один від одного. 

Показником розвитку технічних об’єктів, як доведено у дисертаційній роботі, є зміни їх 

класифікацій. У середині ХХ ст. в Україні основним критерієм диференціювання було 

функціональне призначення типів технічних засобів обслуговування тварин при годівлі, серед 

яких виділяли годівниці, кормороздавачі, пристрої для очищення годівниць та захисні пристрої 

обмеження доступу тварин під час роздавання кормів. Класифікації ж другої половини ХХ ст. – 

початку ХХІ ст. поділяють уже окремі типи техніки, наприклад: кормороздавачі і годівниці, за 

призначенням, залежно від типу годівлі, їх використання та особливістю будови.  

У третьому розділі дисертації – «Перспективи розвитку засобів механізації 

обслуговування худоби» – розглянуто сучасний стан та перспективні напрямки розвитку галузі 

тваринництва, досліджено тенденції становлення технічних засобів обслуговування худоби при 

годівлі за функціональним, стадійним розвитком та законом гомологічних рядів, простежено 

історичний поступ патентування, визначено світові тенденції й альтернативні напрямки розвитку 

досліджуваних технічних засобів. 

Відзначено, що хоч на сьогоднішній день значну частину тваринництва України 

становлять малі підприємства, проте з економічної точки зору вони не є перспективними. 

Подальший розвиток галузі буде спрямований на укрупнення господарств за концентрацією 

виробництва. Зважаючи на це, засоби механізації обслуговування худоби при годівлі повинні мати 

не лише високі техніко-технологічні та економічні показники, а й широкий типорозмірний ряд.  
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Відповідно до результатів аналізу розвитку мобільних кормороздавачів можна виділити 

якісно два зреалізовані рівні їх розвитку та третій – перспективний: звичайні мобільні 

кормороздавачі; комбіновані мобільні агрегати; комбіновані агрегати у поєднані з автоматами 

годівлі – робототехніка (перспектива). 

Дослідження ж стаціонарних роздавачів дозволяє виділити якісні рівні розвитку, що 

відображають еволюційну спрямованість на автоматизацію виробництва завдяки використанню 

програмного забезпечення: механізоване роздавання кормів; роздавання кормів із застосуванням 

елементів автоматизації процесу; нормоване автоматизоване роздавання кормів з програмним 

забезпеченням (перспектива).  

Аналіз розвитку годівниць, спрямованого на автоматизовану дозовану видачу кормів 

тваринам згідно з їх продуктивними характеристиками, дозволяє виділити такі рівні розвитку: 

згодовування кормів; видача та згодовування кормів; автоматизована нормована видача кормів 

(прогноз). 

За стадійним розвитком технічні засоби обслуговування худоби при годівлі, окрім 

технологічних (доставка і видача кормів) та енергетичних (заміна ручної праці) функцій, 

починають виконувати функції контролю і керування. Дослідження ж ретроспективи цих 

технічних засобів за законом гомологічних рядів вказують на еволюційний характер їх розвитку 

(про це свідчить залежність кількості співпалих ознак k від генотипної відстані R між технічними 

об’єктами), що спрямований на досягнення таких характеристик: здійснення приводу агрегату 

(мобільного) та робочих органів завдяки використанню альтернативних чи біоенергетичних 

джерел енергії; комбіноване функціональне призначення; універсальні робочі органи; 

забезпечення роботи і керування пристроями через механізацію та автоматизацію виробничих 

процесів на основі програмного забезпечення. 

Узагальнений аналіз отриманої інформації засвідчив, що розвиток засобів механізації 

обслуговування худоби при годівлі нерозривно пов'язаний із загальнонауковим і соціально-

економічним розвитком суспільства та промисловістю в цілому. Створені ж технічні моделі є 

базою для подальших наукових досліджень та випробувань, на що вказує зростання кількісних 

характеристик патентних матеріалів. 

Результати дослідження патентних матеріалів СРСР та України на технічні засоби 

обслуговування худоби при годівлі розкривають поступовий перехід від стаціонарних до 

мобільних кормороздавачів з акцентуванням універсальності, ресурсозбереження та автоматизації 

виробничих процесів. Основне надходження інформації тривало протягом 1981 – 1990 рр., 

максимальна кількість напрямків покращення (близько 20) спостерігається у період 1976 –

 1990 рр. Головні напрямки удосконалення засобів для роздавання кормів, за даними патентних 

матеріалів ХХ ст., полягали у механізації процесу кормороздавання, а також у зменшенні енерго- 
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й металозатрат, втрат кормів з одночасним покращенням рівномірності роздавання і точності 

дозування кормів, підвищенням показників продуктивності, надійності й довговічності, 

спрощення конструкції та експлуатації. З аналізу розвитку засобів для роздавання кормів станом 

на початок ХХІ ст. відзначено, що більшість патентів були видані на мобільні кормороздавачі, які 

за своєю будовою подібні до мобільних транспортно-технологічних агрегатів зарубіжного 

виробництва. Напрямки удосконалення цих моделей спрямовані на зниження енергозатрат, повну 

автоматизацію виробничого процесу, підвищення показників якості роздавання кормів, спрощення 

та удосконалення конструкції машини з метою придатності її до комбінованого використання. 

Вивчення модернізації пристроїв для згодовування кормів худобі показало, що розвиток 

засобів для роздавання кормів обумовив удосконалення конструкцій годівниць. У період 

найвищого кількісного розвитку (1981 – 1990 рр.) тривав одночасно і найбільший якісний поступ –

у 12-ти напрямках. Розвиток конструкції пристроїв для згодовування кормів не передбачав 

значного розмежування між годівницями для великої та дрібної рогатої худоби, проте за способом 

надходження кормів (у періоди 1986 – 1990 рр. та на початку ХХІ ст.) виділяються самогодівниці. 

Приблизно в цей же період (1981 – 1990 рр. та на початку ХХІ ст.) зростає кількість патентів на 

пересувні годівниці. 

При аналізі процесу розвитку засобів механізації обслуговування худоби при годівлі у 

країнах з розвиненим тваринництвом простежуються тенденції на поступовий перехід від 

мобільних кормороздавачів, які були поширеними у середині ХХ ст., до комбінованих мобільних 

транспортно-технологічних агрегатів. Розвиток стаціонарних кормороздавачів направлений на 

створення обладнання, що забезпечувало б нормовану видачу кормів тваринам у залежності від їх 

продуктивних характеристик. Значний розвиток засобів механізації обслуговування худоби при 

годівлі у країнах Західної Європи та Північної Америки (у порівнянні з вітчизняним виробником) 

у ХХ ст. був обумовлений меншою розрухою після Другої світової війни; значним попитом на 

продукцію тваринництва; високим загальнонауковим рівнем розвитку суспільства; обмеженістю 

земельних ресурсів, кормової бази (як наслідок висока їх вартість) та трудових ресурсів; 

незначним відсотком підсобних господарств, концентрацією виробництва продукції тваринництва 

на фермах різної продуктивності, що потребувало проведення механізації виробничих процесів; 

ринковою конкуренцією серед технічних засобів обслуговування худоби при годівлі.  

Однак наявний на ринку широкий асортимент мобільних транспортно-технологічних 

комбінованих агрегатів зарубіжного виробництва з широким типорозміром продуктивності не 

може бути на 100% оптимальним для тваринництва в Україні. 

Проведене дисертаційне дослідження і здобуті результати дозволяють визначити 

перспективні напрямки розвитку технічних засобів обслуговування худоби при годівлі в Україні: 

• заміна годівниць кормовими столами, автомати годівлі (робототехніка); 
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• мобільні транспортно-технологічні комбіновані агрегати як кормоприготувальний 

агрегат-роздавач;  

• стаціонарні кормороздавачі з розміщенням транспортерів над годівницями; 

• самогодівниці для господарств із безприв’язним утриманням, на вигульних майданчиках 

та у літніх таборах. 

 

ВИСНОВКИ 

Аналіз стану наукової розробки проблеми засвідчив, що серед робіт, присвячених історії 

науки і техніки, відсутні системні дослідження, спрямованих на вивчення питання становлення 

засобів механізації обслуговування тварин. Попередні роботи лише фрагментарно стосувались 

даної теми, в основному зосереджуючи увагу на висвітленні конструктивно-технічних та 

технологічних характеристик машин. У даному дослідженні вперше подано комплексний аналіз 

історії створення, впровадження, становлення й розвитку засобів механізації обслуговування 

худоби при годівлі, визначено тенденції та закономірності розвитку засобів механізації у 

тваринництві. 

1. На основі комплексної джерельної бази, що включає архівні матеріали, законодавчо-

розпорядчі документи, матеріали періодичних видань, офіційні статистичні дані, інформаційно-

рекомендаційні джерела каталожних видань, протоколи державних випробувань, патентні 

матеріали, науково-дослідні роботи наукових установ, репрезентовано і всебічно висвітлено 

визначені завдання дослідження. 

2. Історичний поступ засобів механізації обслуговування худоби при годівлі нерозривно 

пов'язаний із розвитком концепцій сільськогосподарських та загальнотехнічних наук, які 

визначали спрямованість науково-технічних нововведень у тваринництві України у ХХ– на 

початку ХХІ ст. 

3. Циклічність становлення технічних об’єктів включає шість етапів: виникнення 

проблеми та постановка завдання, обґрунтування та корегування рішень, освоєння нової техніки, 

впровадження нової техніки у виробництво, конкуренція нової техніки з існуючою, стабільність 

використання даної техніки та виникнення передумов для подальшого розвитку. 

4. Засоби механізації обслуговування худоби при годівлі – невід’ємна ланка розвитку 

галузі тваринництва, що перебуває у постійній взаємодії з соціальним поступом. Основними 

рушійними силами розвитку вказаних засобів є попит на продукцію тваринництва, протиріччя між 

ними та технологією відгодівлі тварин, ергономічними й економічними показниками, 

невідповідність цих машин продуктивності технологічної лінії, в якій вони використовуються. 

Визначальними факторами впливу на розвиток засобів механізації обслуговування тварин при 

годівлі є загальнонауковий та соціально-політичний розвиток суспільства, застосовування 
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технології, наявна кормова база, система і способи утримання тварин, архітектурно-просторові 

рішення тваринницьких приміщень. 

5. Розроблено періодизацію процесу розвитку засобів механізації обслуговування худоби 

при годівлі, яка сприяє поглибленому розумінню та всебічному розкриттю історичного 

становлення та розвитку технічних засобів у контексті суспільно-історичного та виробничо-

економічного поступу країни. Еволюційний розвиток технічних засобів обслуговування худоби 

при годівлі складають три основні періоди: 

• Зародження та становлення галузі тваринництва (8 – 4 тис. років до нашої ери – кінець 

ХІХ ст.), коли з’явились примітивні засоби праці. 

• Зародження та розвиток вітчизняних технічних засобів обслуговування худоби при 

годівлі (початок ХХ ст. – 90-і роки. ХХ ст.) – найвагоміший період їх розвитку, який повністю 

охоплює ХХ ст. та поділяється на два підперіоди: використання універсального 

внутрішньофермерського транспорту як основного типу технічних засобів обслуговування тварин 

при годівлі (початок ХХ ст. – кінець 50-х років. ХХ ст.); становлення, розвиток, впровадження у 

виробництво та поширення у господарствах кормороздавачів вітчизняного виробництва (60 – 90-і 

роки ХХ ст.).  

• Виникнення та застосування вітчизняних комбінованих агрегатів для обслуговування 

тварин при годівлі (початок ХХІ ст.). 

6. Конструктивно-технологічний аналіз засобів механізації обслуговування худоби при 

годівлі дозволяє визнати універсальний внутрішньофермерський транспорт основою створення 

кормороздавачів, а головною їх функціональною відмінністю – нормований розподіл кормів 

уздовж фронту годівлі. За результатами аналізу розвитку конструкції було відзначено, що 

стаціонарні кормороздавачі доцільно використовувати у нетипових тваринницьких приміщеннях з 

вузькими кормовими проходами з подальшою можливістю автоматизації процесу роздавання 

кормів. Шнекові стаціонарні роздавачі, які відрізняються універсальністю, простотою будови і 

компактністю, мають значні затрати енергії й погіршують якість кормів, що обумовило їх заміну 

кормороздавачами із стрічковими або ланцюгово-планчастими транспортерами, які усували дані 

недоліки. Проте застосування мобільних кормороздавачів потребує менших капіталовкладень, 

спрощує технологію роздавання кормів. 

7. Поетапний аналіз становлення та використання у господарствах України засобів 

механізації обслуговування худоби при годівлі показує еволюційний поступ від годівниць 

датського типу до годівниць американського типу і кормових столів, від універсального 

внутрішньофермерського транспорту до широкого застосування стаціонарних, а згодом і 

мобільних кормороздавачів з подальшою спрямованістю на використання агрегатів з 

комбінованими технологічними функціями. 
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8. У другій половині ХХ століття у вітчизняному виробництві домінантними напрямками 

у розробці та випробуванні засобів механізації обслуговування худоби при годівлі були: 

• у 60-х роках – визначення оптимальних параметрів основних робочих органів 

кормороздавачів з урахуванням властивостей різних видів кормів, порівняльні випробування 

роздавачів;  

• у 70-х роках – доцільність використання кормороздавачів різного типу, визначення 

економічних витрат, підвищення рівномірність дозування кормів роздавачами, обґрунтування (з 

економічної і зоотехнічної точки зору) доцільності універсальних роздавачів, визначення 

ефективності технологічних ліній роздавання кормів, техніко-економічний та конструктивно-

технологічний аналіз кормороздавачів, дослідження роботи змішувачів-роздавачів (ПРС-10 та 

АРС-10);  

• у 80-х роках – дослідження роздавачів кормів з дозувальними пристроями зчісуючого 

типу, пошук нових конструктивно-технологічних рішень цих машин та їх робочих органів; 

• у 90-х роках – обґрунтування доцільності використання пересувного роздавача 

концентрованих кормів, використання комбінованих агрегатів, визначення місткості бункера 

мобільного кормороздавача для ферм різного типорозміру. 

9. Дослідження патентних матеріалів показали, що формалізація засобів  механізації  

обслуговування  худоби  при  годівлі  простежується з 50-х років ХХ ст., а найбільш сприятливими 

роками за кількісними характеристиками та різноплановістю напрямків удосконалення є період 

1981 – 1990 рр. У цей час відбулась поступова зміна серед пріоритетності засобів механізації 

обслуговування худоби при годівлі – від стаціонарних роздавачів до мобільних зі спрямованістю 

на створення комбінованих агрегатів. У розвитку годівниць простежується тенденція до 

універсалізації та  переважного застосування стаціонарних пристроїв. У 80-х роках ХХ ст. за 

конструктивними особливостями виокремлюються самогодівниці. 

10. Соціально-економічний розвиток країни обумовлює зростання попиту на продукцію 

загального вжитку, який стає рушійною силою підвищення технічно-технологічного рівня та 

збільшення кількості й зміни якості засобів виробництва, що, у свою чергу, створює підґрунтя для 

розвитку науково-технічної думки, що підтверджено при дослідженні патентних матеріалів.  

11. Світові тенденції розвитку засобів механізації обслуговування худоби при годівлі 

характеризуються спрямованістю на створення універсального агрегату з комбінованими 

технологічними функціями, ресурсозбереження та нормованою видачею кормів. 

12. Еволюція засобів механізації обслуговування худоби при годівлі зарубіжного та 

вітчизняного виробництва відбувається згідно із законом стадійного розвитку, який передбачає 

чотири етапи становлення техніки за виконуваними нею функціями: технологічною, 

енергетичною, функцією керування та планування. За законом гомологічних рядів розвиток 
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технічних засобів механізації обслуговування худоби при годівлі має еволюційний характер та 

визначає подальший розвиток даних технічних об’єктові у напрямку створення агрегату з 

комбінованим функціональним навантаженням і універсальними робочими органами, з 

використанням в управлінні програмного забезпечення та альтернативних чи біоенергетичних 

джерел енергії для його приводу. 

13. Перспективні напрямки розвитку засобів механізації обслуговування худоби при 

годівлі в Україні спрямовані на виробництво та використання у господарствах, залежно від їх 

специфіки і виробничих потреб, мобільних транспортно-технологічних комбінованих агрегатів, а 

також стаціонарних ліній обслуговування та самогодівниць з комп’ютерним забезпеченням 

дозування кормів відповідно до продуктивних характеристик тварин. 
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У дисертації висвітлено питання розвитку технічних засобів обслуговування худоби при 

годівлі. Визначені тенденції та закономірності їх поступу, що дозволяють вперше ґрунтовно 

дослідити історію процесу механізації тваринництва у сфері роздавання кормів. У ході роботи 

проведений комплексний аналіз технічних та конструктивних особливостей засобів механізації 

обслуговування худоби при годівлі, досліджена хронологія створення даних технічних об’єктів та 

здійснена періодизація процесу їх розвитку, визначено основні еволюційні етапи, фактори та 

рушійні сили, що дозволяє повною мірою висвітлити історичну картину поступу цього типу 

техніки. Проведені дослідження патентних матеріалів, що характеризують еволюцію наукової 

думки на теоретичному рівні; визначено напрямки роботи науково-дослідних установ над 

створенням та удосконаленням засобів механізації обслуговування худоби при годівлі. 

Комплексно проаналізовано еволюцію зарубіжних технічних засобів для забезпечення годівлі 

худоби та встановлено історичну відповідність їх розвитку вітчизняним напрямкам. На основі 

об’єктивного аналізу за законами стадійного розвитку і гомологічних рядів еволюції засобів 

механізації визначені перспективні напрямки удосконалення технічних засобів обслуговування 

худоби при годівлі. 

Ключові слова: засоби механізації обслуговування худоби при годівлі, кормороздавач, 

види годівниць, періодизація розвитку засобів механізації обслуговування худоби при годівлі, 

еволюція, механізація роздавання кормів. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лисовенко Т. А. Научно-технические нововведения в животноводстве Украины в 

ХХ – в начале ХХІ вв. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-

Хмельницкий, 2010. 

Диссертация посвящена исследованию процесса развития и становления механизации 

обслуживания скота при кормлении в Украине в ХХ – в начале ХХI вв. 

Историографический анализ темы показал, что предварительно тема диссертационной 

работы не была объектом специального комплексного научно-исторического исследования, а 

данный вопрос освещен в литературе фрагментарно. На основании проведенного анализа 

определены направления диссертационной работы: изучение средств механизации обслуживания 

скота при кормлении в разные периоды с анализом изменений взаимосвязанных 

производственных факторов; исследование зарождения, становления и тенденций развития 

средств механизации обслуживания скота при кормлении; определение перспективы развития 
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средств механизации обслуживания скота при кормлении. Определены методологические 

подходы к изучению вопроса истории механизации животноводства, на теоретическом уровне 

обоснована цикличная схема введения новых типов технических средства, что выделяет этапы: 

возникновение проблемы и постановление задания, обоснование решения, освоение новой 

техники, внедрение новой техники в производство, конкуренция новой техники и существующей, 

стабильное использование и возникновение предусловий дальнейшего развития. Проведенный 

комплексный анализ технических и конструктивных особенностей средств механизации 

обслуживания скота при кормлении, исследована хронология создания данных технических 

объектов и определенны основные эволюционные этапы, факторы и движущие силы, что 

позволяет в полной мере осветить историческую картину становления данной техники.  

В диссертации отмечено, что исторический процесс развития средств механизации 

животноводства неразрывно связан с развитием концепций сельскохозяйственных и 

общетехнических наук, которые определяли направления научно-технических нововведений у 

животноводстве Украины в ХХ – в начале ХХІ вв. В работе показано развитие разных видов 

средств механизации обслуживания скота при кормлении с их характеристикой; произведен 

комплексный анализ поэтапного развития средств механизации с учетом эволюции факторов 

влияния; отображены направления развития научно-технической идеи по усовершенствованию 

изучаемых технических средств; определены социально-экономические и политические события 

страны в ХХ веке, которые имели влияние на развитие данных технических объектов; наведена 

эволюция классификации рассматриваемых средств механизации, как показатель конструкторско-

технического и технологично-функционального развития. Обобщенные результаты исследования 

разрешают отметить ХХ век как «первую волну» развития отечественных средств механизации 

обслуживания скота при кормлении. 

Построена периодизация процесса развития изучаемой техники, которая обоснована на 

качественно-количественных изменениях средств механизации и выделяет три основных периоды: 

зарождение и становление отрасли животноводства (8 – 4 тыс. лет до н. э. – конец ХІХ в.); 

зарождение и развитие отечественных технических средств обслуживания скота при кормлении 

(начало ХХ в. – 90-е года ХХ в.); создание и использование отечественных комбинированных 

агрегатов для обслуживания животных при кормлении (начало ХХІ в.). 

Диссертационная работа содержит анализ развития средств механизации обслуживания 

скота при кормлении в соответствии с их назначением, что отмечает эволюционное направление 

на создание техники с комбинированной функциональной нагрузкой. Исследования развития 

изучаемой техники за законом гомологичных рядов разрешает отметить эволюционный характер 

данного процесса и определить перспективные направления их развития: осуществление привода 

агрегата и рабочих органов от альтернативных или биоэнергетических источников энергии, 
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комбинированная функциональная нагрузка, универсализация рабочих органов, переход к полной 

механизации и автоматизации, использования программного обеспечения в процессе управления 

техникой. За законом стадийного функционального развития средства механизации обслуживания 

скота при кормлении, кроме технологических и энергетических, начинают исполнять функции 

контроля и управления. Проведено обстоятельные исследования патентных материалов, которое 

характеризуют эволюцию научной мысли на теоретическом уровне и разрешает отметить 1981 – 

1990 года периодом наивысшего количественно-качественного развития патентной базы. 

Комплексно проанализирована эволюция технических средств для обеспечения кормления скота 

за рубежом и установлено историческое соответствие направления их развития отечественным 

изысканиям. На этом основании были обобщены пройденные и определены перспективные этапы 

развития кормораздатчиков и кормушек; установлен эволюционный характер развития средств 

механизации обслуживания скота при кормлении и основные перспективные направления их 

усовершенствования в соответствии с развитием сельскохозяйственной техники и общим 

развитием науки. Перспективными средствами механизации обслуживания скота при кормлении 

были признаны мобильные транспортно-технологические комбинированные агрегаты, 

стационарные линии обслуживания скота и самокормушки. 

Ключевые слова: средства механизации обслуживания скота при кормлении, 

кормораздатчик, виды кормушек, периодизация развития средств механизации обслуживания 

скота при кормлении, эволюция, механизация раздачи кормов. 

 

ANNOTATION 

Lisovenko T.A. Scientific-technical innovations in cattle breeding of Ukraine in the XX-th –

 beginning of the XXI-st centuries. 

Dissertation for applying the scientific degree of the candidate of historical science in speciality 

07.00.07 – history of science and techniques. – State Institution of Higher Education “Pereyaslav-

Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University”. – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2010. 

The dissertation deals with the theme of the development of technical means used during the 

cattle-feeding and gives thorough research of this problem. It determines the tendencies and conformities 

of the appearance of technical means, that makes it possible for the first time to research the history of the 

process of mechanization of cattle breeding in the sphere of giving out fodder. The work gives complex 

analysis of technical and constructive peculiarities of means of mechanization in the process of cattle 

feeding. There is a deep research of chronological of creation of these technical object and there is a 

periodicity of the process of their development, the main stages of their evolution, the factors and motive 

forces, that make it possible to show historical picture of appearance of this type of technique. The work 

gives the thorough research of patent material, that characterize the evolution of scientific idea on 
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theoretical level, determines the directions of work of the scientific-research institutions at creation and 

improvement of means of mechanization of the process of cattle feeding. There is also representation of 

the complex analysis of the evolution of foreign technical means used in cattle feeding and it is said about 

the historical accordance of their development with our native direction. The objective analysis according 

to the laws of staged development and homological stage of evolution of means of mechanization, 

determines perspective directions in improvement of technical means in cattle feeding. 

Key words: means of mechanization of cattle feeding, Kidd feeder, types of feeders, periodicity 

of the development of means of mechanization of cattle feeding, evolution, mechanization of giving out 

fodder. 

 


