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ІСТОРІЯ МАШИНОВИПРОБУВАНЬ У ТВОРЧІЙ 
СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО
Постановка задачі та актуа льність.
Машиновипробувальна справа, розвиток методології науково-технічних
основ випробувань пройшли довгий історичний шлях, нерозривно пов’язаний
з прог ресом засобів механізації, механізованих агротехнологій і сільськогоспо
дарського машинобуд уванн я.
До плеяди визначних науковців, талановитих організаторів випробу
вальної справи в Україні по праву належить Леонід Володимирович Погорі
лий (1934–2003) — видатний учений-випробувач, академік, доктор технічних
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Із його ім’ям нероз
ривно пов’язана історія Українського науково-дослідного інстит уту прогнозу
вання та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського вироб
ництва. Любов до науки та машиновипробувань, вміння згурт увати навколо
себе кваліфікований коллектив інженерів-випробувачів допомогли йому ство
рити власну наукову школу, отримати значні здобутки у питанн ях механізації
сільськогосподарського виробництва, впровадження системних випробувань
техніки, обладнання та новітніх агротехнологій.
Багатог ранна і плідна наукова діяльність Л. В. Погорілого розгорта
лася не лише у галузі механізації та випробування, а й у суміжних галузях
знання (машинознавство, матеріа лознавство, ергономіка, екологія, біотехноло
гія, філософія та історія науки і техніки тощо).
Детальне ознайомлення з творчим доробком Л. В. Погорілого свідчить
про науковий інтерес академіка до історичних та філософськ их аспектів роз
витку техніки в цілому, і зокрема випробувань сільськогосподарської техніки.
Мета дослідження: висвітлення та аналіз творчої спадщини з питань
історії становлення та розвитку системи машиновипробувань в Україні однієї
з видатних постатей аграрної науки України, вченого-випробувача академіка
Л. Погорілого.
Акт уа льність дослідження зумовлена, насамперед, велик им громадсь
ким і науковим значенн ям робіт Л. В. Погорілого в українській аграрній науці
ХХ ст., відсутністю в історії науки і техніки спеціа льного комплексного дослі
дження його громадського життя, наукової, науково-організаційної, педагогіч
ної та просвітницької діяльності, необхідністю створення максимально об’єк
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тивної і повної наукової біог рафії вченого, всебічного аналізу його творчого
доробку, а також важливістю введення до широкого наукового обігу масиву
нових джерел.
Виклад основного матеріалу дослідження
«Талановитість і геніа льність вченого оцінюється протяжністю його
другого життя — наукової спадщини», — так писав академік Л. В. Погорі
лий у статті про свого учителя академіка Петра Мефодійовича Василенка [1].
Ми можемо упевнено віднести ці прозорливі слова до самого Леоніда Володи
мировича. Його творча спадщина складає понад 500 наукових статей, 40 книг
та моног рафій, 50 авторськ их свідоцтв та патентів на винаходи.
Величність постаті академіка Л. В. Погорілого полягає у багатог ранності
таланту, різноманітності зацікавлень і водночас у високому рівні досягнень
у різних напрямах діяльності. Здобутки вченого в галузі механізації та автома
тизації сільськогосподарського виробництва було відзначено урядовими наго
родами, а теоретичні праці з основ та методології випробувань і прогнозування
розвитку нової сільськогосподарської техніки, обладнання та технологій стали
фундаментальними для окремих розділів теоретичних основ машиновипробу
вальної справи.
Широта наукової ерудиції, глибоке проникнення у фізичну та філо
софську сутність техніки та її випробування, рідкісне поєднання таланту екс
периментатора-випробувача з висок им інтелектом теоретика дають підстави
вважати Л. В. Погорілого належним до плеяди тих учених, які в ХХ ст. закла
дали основи випробувальної справи.
Академік Л. В. Погорілий зробив вагомий внесок не лише в становленн я
та розвиток сучасних системних методів випробувань сільськогосподарської
техніки, а й у глибоке вивченн я та аналіз історії машиновипробуванн я з почат
ку ХІХ — до кінц я ХХ сторічч я. Близько 50 його нау кових праць присвячено
саме історії зародженн я та становленн я випробувальної справи в Україні, Росії
та на теренах колишнього СРСР.
Вченим досконально систематизовані і блискуче вик ладені історичні
етапи становленн я та розвитку машиновипробуванн я, наведена історія заро
дженн я вітчизн яної системи випробуванн я технік и, зокрема історії розвит
ку Української машиновипробувальної станції, згодом — Всесоюзного НДІ
випробуванн я машин і обладнанн я для тваринництва і кормо-виробництва,
а з 1991 року — Українського НДІ прогнозуванн я та випробуванн я технік и
і технологій для сільськогосподарського виробництва.
Не маючи можливості у даній публікації детально зупинитись на всіх
основоположних розробках Леоніда Володимировича щодо історії машино
випробувань, відзначимо лише найголовніші, на нашу думку, його нау кові пра
ці, які ознаменували основні етапи розвитку системних випробувань сільсько
господарської техніки в ХІХ та ХХ ст.:
1. Становлення і розвиток машиновипробування в Україні [2].
2. Історія зародження системи випробування сільськогосподарської
техніки в Україні [3].
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3. Становление и развитие систематических испытаний сельськохо
зяйственной техники в России и Украине [4].
4. На зорі вітчизняного сільськогосподарського машинобудування [5].
5. Система испытаний сельскохозяйственной техники в СССР [6].
6. Зарождение и развитие опытных учреждений для експериментально
го изучения и совершенствования сельськохозяйственной техники [7].
7. Зарождение промыш ленного прои зводства сельськохозяйственных
орудий и машин в России и Украине [8].
8. Первые машиноиспытательные станции в Украине и России [9].
9. Випробування — плідний рушій прогресу сільськогосподарської техні
ки і машинознавства [10].
Слід зазначити той факт, що найбільше публікацій про історію розвит
ку випробуванн я з’явилося вже в останні роки життя Л. В. Погорілого (1998–
2004 рр.). У цей період практично щомісячно на замовленн я академіка пред
ставл ялися архівні матеріа ли та документи з фондів Державної наукової
сільськогосподарської бібліотек и УААН, Національної бібліотек и України ім.
В. І. Вернадського, Центрального державного історичного архіву України та
Київського державного архіву України. Він з особливою увагою та прискіп
ливістю вивчав раритетні журнали, газети, книги кінц я ХІХ- початку ХХ ст.,
в яких відображено тогочасний загальний стан сільськогосподарського маши
нобудуванн я, машинознавства та випробуванн я сільськогосподарськ их машин
та знарядь [11].
Працюючи з особистим архівом академіка, його рукописами та записа
ми, переконуємось, що саме глибоке вивченн я історії нау к и і технік и надихн уло
Л. В. Погорілого на написанн я наукової серії моног рафій «Сільськогосподарсь
ка техніка ХХ сторічч я». Ця серія мала містити 7 книг, і Леонід Володими
рович вже розпочинав написанн я перших чотирьох моног рафій у співавторст
ві з видатними вченими, своїми друзями В. Я. Аніловичем, М. В. Тат’янком,
П. В. Сисоліним, В. Г. Євтенком, В. І. Шабранськ им. Він особисто писав цілі
розділи, редаг ував, форм улював ідеї та свої міркуванн я щодо цих книг. Але
раптова та несподівана смерть Леоніда Володимировича Погорілого не дала
можливості повністю реа лізувати ці зад уми. Але вже у 2004–2005 роках вийш
ли з друку чотири моног рафії з цикл у «Сільськогосподарська техніка ХХ сто
річч я». У нау ково-технічном у журналі «Техніка АПК» протягом 2004–2006 ро
ків були опубліковані статті про історію випробувальної справи, які починав
писати Л. В. Погорілий, а закінчив його колега та друг Валерій Анатолійович
Шабранський, який пліч-о-пліч працював з Л. В. Погорілим понад 40 років, був
заступником директора з випробувань.
Завдяки зусилл ям та творчій праці Л. В. Погорілого та його однод умців
науковці, випробувачі, творці сільськогосподарської технік и та нове поколінн я
інженерів-механіків мають можливість глибше пізнати сторінк и історії заро
дженн я та розвитку машиновипробуванн я в Україні.
Розвиток і становленн я випробувальної справи у світовій практиці має
цікаву і повчальну історію.
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Питанн я зародженн я випробувань у прац ях академіка Л. Погорілого ви
світлено досить детально. В своїй статті [10] він писав, що перші в Росії станції
по випробуванню землеробськ их машин і знарядь були створені разом з Хар
ківським технологічним та Київськ им політехнічним інстит утами відповідно
у 1895 і 1898 роках Імператорськ им Указом. Однак Харківська МВС з різних
причин виявилася недієздатною. Тому першою дійовою машиновипробуваль
ною станцією в Росії вважається Київська МВС при політехнічном у інстит уті,
створена під керівництвом визначного на той час машинознавц я професора Ка
мілла Гавриловича Шіндлера, яка працювала до 1914 р.
Київське міське управлінн я, ідучи назустріч розвитку дослідних уста
нов, пожертвувало КПІ діл янку землі розміром близько 30 десятин, розташо
вану за дачними лініями між Брест-Литовськ им шосе і дорогою в село Бор
щагівку на відстані три версти від головної будівлі інстит ут у, що біля хутора
Грушки.
Велика роль в розвитку машиновипробувань і машинознавства нале
жить організованому в 1907 році Бюро з сільськогосподарської механік и Мі
ністерства землеробства і державного майна Росії. Бюро очолював учень ака
деміка В. П. Горячкіна агроном-інженер Д. Д. Арцибашев, що разом з групою
машинознавців поставили випробуванн я сільськогосподарської технік и на на
укову основу. Бюро додатково створило дві філії для випробувань машин —
в Акимівці (Таврійська губернія) і в Капланбеці (біл я Ташкента) та сприяло
організації в 1907–1913 роках машиновипробувальних станцій при Московсь
кому сільськогосподарськом у інстит уті, а також Ростовської, Омської, Прибал
тійської, Єлісаветградської та ін. [9].
Прик ладні агротехнологічні, інженерно-технічні аспекти конкурсних
змагань і випробувань сільськогосподарськ их машин, що зародилися напри
кінці ХІХ ст., дали поштовх для розвитку так их нових нау кових напрямків
в машинознавстві, як землеробська механіка, теорія конст руюванн я і механізо
вана технологія сільськогосподарського виробництва та надійне інформаційне
забезпеченн я конст рукторської справи фактичними даними про робот у машин.
Їх започаткували і розвин ули в історично коротк ий період (1890–1960 рр). ви
датні машинознавці, випробувачі технік и і вчені В. П. Горячкін, К. Г. Шіндлер,
Д. Д. Арцибашев, А. С. Львов, А. А. Хохряков, І. І. Артоболевськ ий, В. І. Нагібін,
М. Х. Піг улевський, В. А. Желиговськ ий, В. Н. Болтинськ ий, Н. Д. Лучинськ ий,
Б. А. Линтварьов, Б. А. Лєтошнєв, А. П. Крамаренко, І. Ф. Василенко, П. М. Ва
силенко та багато інших відомих учених і їхні нау кові школи [10].
З великою повагою ставився Л. В. Погорілий до нау кових праць профе
сорів К. Г. Шіндлера та В. П. Горячкіна. Він зазначав, що «…крім випробувань,
розробки методик і дослідного обладнанн я, на машиновипробувальні станції
пок ладалося також вивченн я окремих теоретичних питань землеробської меха
ніки, вдосконаленн я і створенн я конст рукцій сільськогосподарськ их машин та
знарядь. Це яскраво відбилося, наприк лад, в діяльності професора К. Г. Шінд
лера, який досліджував і вдосконалював ґрунтообробні знарядд я, та професо
ра В. П. Горячкіна, який створював теорію землеробськ их машин, організував
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у 1912 році і до кінц я життя очолював Московську машиновипробувальн у стан
цію. Він ініціював в 20-ті роки організацію нау ково-дослідного інстит ут у ВІС
ХОМ, був почесним його директором та почесним академіком ВАСГНІЛ» [10].
Л. В. Погорілий часто розмірковував над прац ями Шіндлера: «На думку
К. Г. Шіндлера, машиновипробувальна станція мала явл яти собою центральн у
установу, яка б узагальнювала результати цілого ряду систематичних дослі
дів, що провод яться за її сприянн я в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Від
значалось, що тільк и багаторічний колективний досвід значної кількості філій
створить можливості для вирішенн я складних питань з розвитку технік и для
обробітку ґрунт у, сівби і догляд у за рослинами у різних ґрунтово-кліматич
них умовах. Професор Шіндлер, інженер-механік за освітою, глибоко вникав
не лише в теорію конст руюванн я землеробськ их машин і знарядь, але і в їх ви
користанн я. Його цікавила, наприк лад, не лише конст рукція, плуга, але й те, як
він працює на різних ґрунтах, яка якість обробітку ґрунт у і як останн я впливає
на розвиток рослини, на врожайність.» [3].
Як відомо, спадкоємницею Київської МВС по праву стала Українська
державна зональна машиновипробувальна станція (УкрМВС), яка була орга
нізована післ я Великої Вітчизн яної війни згідно з постановою Ради Мініст
рів СРСР від 11 червн я 1948 р. та наказом міністра сільського господарства
СРСР від 26 серпн я 1948 р.
На нашу думку, 60-річний період діяльності УкрМВС–ВНІВМОТ–
Укр ДІПВТ ім. Л. Погорілого можна поділити на чотири основні етапи:
• Період організації та становленн я машиновипробувальної станції
(1948–1958 рр).
• Період інтенсивного розвитку Укр ВС (1959–1975 рр).
• Період організації науково-дослідного інстит ут у та подальшого роз
витку випробувальної справи (1976–1990 рр).
• Період розвитку вітчизн яної системи машиновипробувань на сучасно
му етапі (1991–2008 рр).
Впродовж майже всієї своєї творчої та нау кової діяльності вчений-вип
робувач Л. В. Погорілий цікавився історією установи, у якій пропрацював все
своє життя — зі студентської лави післ я закінченн я Української сільськогос
подарської академії у 1958 році до останнього подиху (28 вересн я 2003 року).
В своїх публікаціях він детально описує історію організації, становленн я та
сучасного розвитку інстит ут у випробувань [2, 4, 6, 10].
Українська державна зональна машиновипробувальна станція (УкрМВС)
була організована в 1948 р. на базі відділенн я Саливонківського радгосп у. Пло
ща усіх угідь, які були передано УкрМВС, становила 500 га, населенн я — бли
зько 60 чоловік, у тому числі 25 робітників. На початку своєї діяльності стан
ція мала лише чотири трактори (два — ХТЗ та два У-2). Решт у «енергетик и»
станції складали 24 робочих коней та 16 биків (!). Цей період роботи Укр ВС
характеризується вкрай низькою механізацією всіх технологічних процесів.
Більшість операцій викон ується на кінній тязі, починаючи з оранк и і завер
шуючи міжрядним обробітком ґрунт у. Частина робіт викон ується малопот уж
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ними тракторами «Універсал» та «СХТЗ–НАТИ». Із сільськогосподарськ их
знарядь (культиватори, борони) більшість призначена для кінної тяги. Урожай
зернових культ ур збирали жатками, косарками, снопов’язалками на кінній та
тракторній тязі, а обмолоч ували — стаціонарними молотарками. На незнач
ній частині площ використовуються причіпні комбайни «Ком унар» та «Сталі
нець». В таких умовах і розпочинала свою діяльність Українська МВС та сис
тема випробувань в цілому.
У цей період завдяк и ент узіа зм у випробовувачів-першопрохідників
створюється необхідна початкова матеріа льно-технічна база для подальшого
прискореного розвитку системи випробувань і досліджень [2].
На початку періоду інтенсивного розвитку випробовувань та нау кових
досліджень (1959–1976 рр). загальна сит уація в Укр ВС характеризується по
явою пот ужних, для того часу, гусеничних тракторів КДП-38, ДТ-54, «Стали
нец-80», самохідного зернозбирального комбайна СК-3, СК-4, тракторних куль
тиваторів КУТС, бурякозбирального комбайна СКЕМ-3 Г.
Зростанн я рівн я забезпеченн я сільського господарства технікою, збіль
шенн я кількості запропонованих конст рукцій машин поставили перед випро
бовувачами умови більш жорсткого відбору машин і контролю їх якості, що
пот ребувало розробки більш сучасних і вірогідних методів постановк и експе
риментів, аналізу їх результатів, обґ рунтованості висновків. В цей час прово
диться упорядкуванн я та гал узева стандартизація методів і прог рам випробу
вань нової техніки. Набувають чинності гал узеві стандарти практично на всі
типи сільськогосподарськ их машин та тракторів.
В цей же час розпочинаються активні роботи з використанн я ЕОМ для
обробки результатів експериментів, створюється система передачі інформації
з місц я проведенн я дослідів в лабораторію ЕОМ з метою її екстреної оброб
ки та прийняття рішень про продовженн я чи завершенн я дослід у за критерія
ми заданих рівнів точності і ймовірності. В дослідном у господарстві створена
зразкова ферма-лабораторія безприв’язного утриманн я корів, оснащена пер
сональним доїльним устаткуванн ям та обладнанн ям; проведена значна нау
ково-дослідна робота з вибору систем обладнанн я для тваринницьк их ферм,
включаючи доїльні установк и, машини для підвезенн я фуражу, пригот уванн я
та роздачі кормів.
Таким чином, в період з 1958 року по 1976 рік в Українській МВС була
створена досить солідна науково-методична та матеріа льна технічна база, був
сформований дієздатний творчий колектив з висококваліфікованих фахівців
різного профілю, в тому числі з науковими ступен ями. Це було доброю пере
думовою організації Всесоюзного нау ково-дослідного інстит ут у з випробову
ванн я машин і обладнанн я для тваринництва і кормовиробництва (ВНІВМОТ),
на який було пок ладено функцію нау кової координації 17 МВС — від Далекого
Сходу, Середньої Азії до Прибалтик и.
У період організації науково-дослідного інстит ут у та подальшого роз
витку випробувальної справи в 1976–1990 рр. значною мірою вже були вирі
шені проблеми механізації трудомістк их процесів, створені технологічні ком
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плекси для технологій виробництва основних сільськогосподарськ их культ ур.
Досягнутий рівень науково-технічного прог ресу, матеріа льно-технічна база,
науково-технічний потенціа л станції та оптимізм випробувачів і нау ковців,
пов’язаний з перетворенн ям МВС в інстит ут, забезпеч ували можливість пере
ходу на більш висок ий якісний рівень проведенн я випробовувань та нау кових
досліджень.
В результаті використанн я системного підход у та нових методів дослі
джень і випробовувань були розроблені: система контролю та управлінн я якіс
тю висіву насінн я сівалками точного висіву; радник комбайнера зернозбираль
них комбайнів; автоматизований стенд для випробуванн я і досліджень машин
для внесенн я мінеральних добрив; цілий комплекс стендів для оцінк и надій
ності і довговічності несучих систем машин в цілом у. За рівнем методичної,
матеріа льно-технічної бази на цей період була досягн ута певна стабільність,
а інстит ут був спроможний виріш увати найскладніші нау кові завданн я, пов’я
зані з розробкою нової технік и і технологій.
1991–2003 роки − це період розвитку вітчизн яної системи машиновипро
буванн я. Зміна соціа льно-економічних відносин, відхід від тоталітарної систе
ми управлінн я держави гал узями народного господарства вик ликали необхід
ність перегляду стратегії і тактик и інстит ут у в сфері досліджень, випробувань
та сертифікацій технік и та технологій.
13 грудн я 1991 р. на базі колишнього ВНІВМОТ створюється Українсь
кий державний центр по випробуванню технік и і технологій для сільськогос
подарського виробництва (УкрЦВТ), в структ уру якого вход ять Українськ ий
науково-дослідний інстит ут по прогнозуванню технік и і технологій (УкрНДІПВТ) та дослідне господарство. Укр ВТ входить до склад у НВО «Сіль
госпмашсистема», разом з чотирма машино-випробувальними станціями —
Південно-Українською, Львівською, Харківською та Миргородською. Нау кова
тематика інстит ут у в цей час підпорядкована вирішенню проблеми налаго
дженн я виробництва конкурентоспроможної прод укції на основі переоснащен
ня сільського господарства новітньою технікою та висок ими технологіями.
Починаючи з часів перебудови і реформ уванн я сільського господарства Укра
їни, вітчизн яна система випробувань, як і інші гал узі нау к и і технік и, зазнала
серйозної руйнації [10].
Вчений-випробовувач Леонід Погорілий 45 років свого життя присвя
тив створенню єдиної в Україні нау кової школи випробувачів та розробників
сучасної сільськогосподарської технік и. На відзначенн я видатних заслуг перед
українською аграрною наукою ім’я Л. В. Погорілого, розпорядженн ям Кабінет у
міністрів України № 813-р від 26 грудн я 2003 року, було присвоєно Українсь
кому нау ково-дослідном у інстит ут у прогнозуванн я та випробуванн я технік и
і технологій для сільськогосподарського виробництва [12].
На сьогодні Укр ДІПВТ ім. Л. Погорілого має всі необхідні перед у мови
для активної участі в процесі відпрацюванн я новітніх зразків сільськогоспо
дарської техніки і обладнанн я для АПК. Це, насамперед, наявність необхідного
інструментального та стендового забезпеченн я випробувань, нормативно-тех
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нічної, метрологічної та методологічної бази, а також кваліфікованого кадрово
го потенціа л у. Під методичним керівництвом інстит ут у в середньом у щорічно
проводиться понад 1000 випробувань, в тому числі понад 150 випробувань но
вих дослідних зразків сільськогосподарськ их машин.
Висновки і перспективи подальших досліджень
На сучасному етапі розвитку історії нау к и спостерігається певний інте
рес до ролі суб’єкта нау кової творчості, його внеску в нау ковий прог рес, оскіль
ки відтворенн я об’єктивної історії нау к и без аналізу творчого доробку її видат
них діячів є справою неможливою.
В 2008 році Укр ДІПВТ ім. Л. Погорілого відзначив дві знаменні історич
ні події: 110-річницю започаткуванн я машиновипробувань в Україні та 60-річ
чя заснуванн я Українського науково-дослідного інстит ут у прогнозуванн я та
випробуванн я техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва
імені Леоніда Погорілого. У світлі цих подій було нагальним показати роль
і місце наукової спадщини видатного вченого-випробувача Л. В. Погорілого
в історії вітчизн яної наук и і технік и, а саме становленн я машиновипробуваль
ної справи в Україні.
Академік Л. В. Погорілий зробив вагомий внесок не лише в становленн я
та розвиток сучасних системних методів випробувань сільськогосподарської
техніки, а й у глибоке вивченн я та аналіз історії машиновипробувань з початку
ХІХ — до кінц я ХХ сторічч я. Близько 50 його нау кових праць присвячено саме
історії зародженн я та становленн я випробувальної справи в Україні, Росії та на
теренах колишнього СРСР
Леонід Володимирович Погорілий у одній із своїх останніх статей «На
зорі вітчизн яного сільськогосподарського машинобуд уванн я», присвяченій
90-річчю 2-го Всеросійського з’їзд у діячів гірничої справи, метал ургії і маши
нобудуванн я, писав: «Гадаю, що вик ладений історичний екскурс є надзвичайно
акт уа льним на сучасном у етапі і слуг уватиме мобілізації нау ково-технічного
загал у на відродженн я життєдайного сільськогосподарського машинобуд уван
ня та інженерної сільськогосподарської нау к и загалом» [5]. Ці слова академіка
можна прийняти за його наукове кредо, а самого Л. В. Погорілого вважати не
тільки видатним вченим-випробувачем, а і вченим-істориком нау к и і технік и.
Досліджуючи нау кову спадщин у Л. Погорілого перекон уємось, що його
діяльність ґрунт ується на енциклопедичних знанн ях та великом у практичном у
досвіді, має вагоме значенн я для подальшого розвитку машиновипробувальної
справи в Україні і пот ребує подальшого вивченн я та узагальненн я.
Літерат ура:
1. Погорілий Л. Сучасні проблеми землеробської механікм і машино
знавства при створенні сільськогосподарської технік и нового поколінн я: Нау
кова спадщина академіка П. М. Василенка і сьогоденн я / Л. Погорілий // Техніка
АПК. –2003. — № 11. — С. 4–7.
2. Погорілий Л. Становленн я і розвиток машиновипробувань в Україні /
Л. Погорілий // Техніка АПК. –1998. — №3. — С. 4–6.
55

3. Погорілий Л. Мудрук О., Шквира З. Історія зародженн я системи випро
буванн я сільськогосподарської технік и в Україні / Л. Погорілий, О. Мудрук,
З. Шквира // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробуванн я нової
техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. / УкрНДІПВТ. — Дослідницьке, 2003. — Вип. 6(20). — Кн. 1.- С. 43–51.
4. Погорелый Л., Шабранский В. Становление и развитие систематических испы
таний сельськохозяйственной техники в России и Украине / Л. Погорелый, В. Шабрансь
кий // Техніка АПК. — 2006. — №5. — С. 31–33; № 8. — С.31–33; № 9–10. —С. 58–60.
5. Погорілий Л. На зорі вітчизн яного сільськогосподарського машинобу
дуванн я / Л. Погорілий // Техніка АПК. — 2003. — № 9–10. — С. 37–38.
6. Погорелый Л., Шабранский В. Система испытаний сельськохозяйственной техники в бывшем СССР / Л. Погорелий, В. Шабранск ий // Техніка
АПК. — 2006. — № 12. — С.24–28.
7. Погорелый Л., Шабранский В. Зарождение и развитие опытных учрежде
ний для експериментального изучения и совершенствования сельськохозяйственной
техники / Л. Погорелий, В. Шабранський // Техніка АПК. — 2005. — № 5. — С. 6–9.
8. Погорелый Л., Шабранский В. Зарождение промышленного производст
ва сельськохозяйственных орудий и машин в России и Украине / Л. Погорелий,
В. Шабранский // Техніка АПК. — 2005. — № 3–4. — С. 40–42; № 5–6. — С. 47–49.
9. Погорелый Л., Шабранский В. Первые машиноиспытательные станции
в Украине и России / Л. Погорелий, В. Шабранськ ий // Техніка АПК. — 2004. —
№ 6–7. — С. 40–41.
10. Випробування — плідний рушій прог ресу сільськогосподарської тех
ніки і машинознавства /Л. Погорілий //Техніко-технологічні аспекти розвитку
та випробуванн я нової технік и і технологій для сіл. госп-ва України: Зб. наук.
пр. / УкрНДІПВТ. — Дослідницьке, 2003. — Вип. 6(20). — С. 6–13.
11. Погорілий Леонід Володимирович: Біобібліог р. покажчик наук. праць
за 1959–2004 роки / УААН, ДНСГБ, Укр ДІПВТ ім. Л. Погорілого; [Упоряд.:
М. П. Собчук, С. М. Коваль, В. О. Шейченко, Н. С. Таргон я та ін.; Наук. ред
В. А. Верг унов]. — К.: Аграрна наука. 2004. – (Біобібліог р. сер. «Академік и
Української академії аграрних нау к»). — 132 с.
12. Войтюк Д., Таргоня Н. Нау ковий спадок академіка Л. В. Погоріло
го в царині розвитку випробувань сільськогосподарської технік и / Д. Войтюк,
Н. Таргон я // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробуванн я нової
техніки і технологій для сіл. госп-ва України: Зб. наук. пр. Вип. 9 (23). Кн. 2 /
Укр. нау к.-досл. ін-т прогнозуванн я та випробуванн я технік и і технологій для
с.-г. вироб-ва ім. Л. Погорілого. — Дослідницьке, 2006. — С. 133–141.

56

