
ІсторІягалузейтапІдприємств

48

УДК 631.3.001.4: 621.01

ТаргоняН.С.

ІСТОРІЯМАШИНОВИПРОБУВАНЬУТВОРЧІЙ
СПАДЩИНІАКАДЕМІКАЛЕОНІДАПОГОРІЛОГО

Постановказадачітаактуальність.
Ма ши но вип ро бу вальна справа, роз ви ток мето до ло гії нау ко во-тех ніч них 

основ випро бу вань пройшли дов гий істо рич ний шлях, нероз ривно пов’я за ний 
з про гре сом засо бів меха ні за ції, меха ні зо ва них агро тех но ло гій і сільсь ко гос по-
дарсь кого маши но бу ду ван ня.

До пле яди визнач них нау ко вців, тала но ви тих орга ні за то рів випро бу-
валь ної справи в Укра їні по праву нале жить Лео нід Воло ди ми ро вич Пого рі-
лий (1934–2003) — видат ний уче ний-вип ро бу вач, ака де мік, док тор тех ніч них 
наук, про фе сор, заслу же ний діяч науки і тех ніки Укра їни. Із його ім’ям нероз-
ривно пов’я зана істо рія Укра ї нсь кого нау ко во-дос лід ного інсти туту про гно зу-
вання та випро бу вання тех ніки і тех но ло гій для сільсь ко гос по дарсь кого вироб-
ництва. Любов до науки та маши но вип ро бу вань, вміння згур ту вати навколо 
себе ква лі фі ко ва ний кол лек тив інже не рів-вип ро бу ва чів допо могли йому ство-
рити власну нау кову школу, отри мати значні здо бутки у питан нях меха ні за ції 
сільсь ко гос по дарсь кого вироб ництва, впро ва дження сис тем них випро бу вань 
тех ніки, облад нання та новіт ніх агро тех но ло гій.

Ба га то гранна і плідна нау кова діяль ність Л. В. По го рі лого роз гор та-
лася не лише у галузі меха ні за ції та випро бу вання, а й у суміж них галу зях 
знання (маши но знавство, мате рі а ло знавство, ерго но міка, еко ло гія, біо тех но ло-
гія, філо со фія та істо рія науки і тех ніки тощо).

Де тальне озна йом лення з твор чим дороб ком Л. В. По го рі лого свід чить 
про нау ко вий інте рес ака де міка до істо рич них та філо софсь ких аспек тів роз-
витку тех ніки в цілому, і зок рема випро бу вань сільсь ко гос по дарсь кої техніки.

Мета дослідження: висвіт лення та ана ліз твор чої спад щини з питань 
істо рії ста нов лення та роз витку сис теми маши но вип ро бу вань в Укра їні однієї 
з видат них поста тей аграр ної науки Укра їни, вче но го-вип ро бу вача ака де міка 
Л. По го рі ло го.

Актуальністьдослідження зумов лена, насам пе ред, вели ким гро мадсь-
ким і нау ко вим зна чен ням робіт Л. В. По го рі лого в укра ї нсь кій аграр ній науці 
ХХ ст., від сут ністю в істо рії науки і тех ніки спе ці аль ного ком плекс ного дослі-
дження його гро мадсь кого життя, нау ко вої, нау ко во-ор га ні за цій ної, педа го гіч-
ної та про світ ниць кої діяль ності, необ хід ністю ство рення мак си мально об’єк-
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тив ної і повної нау ко вої біо гра фії вче ного, все біч ного ана лізу його твор чого 
доробку, а також важ ли вістю вве дення до широ кого нау ко вого обігу масиву 
нових джерел.

Викладосновногоматеріалудослідження
«Тала но ви тість і гені аль ність вченого оці ню ється про тяж ністю його 

дру гого життя — нау ко вої спад щи ни», — так писав ака де мік Л. В. По го рі-
лий у статті про свого учи теля ака де міка Петра Мефо ді йо вича Васи ленка [1]. 
Ми можемо упев нено від нести ці про зор ливі слова до самого Лео ніда Воло ди-
ми ро вича. Його творча спад щина скла дає понад 500 нау ко вих ста тей, 40 книг 
та моно гра фій, 50 авто рсь ких сві доцтв та патен тів на винаходи.

Ве лич ність постаті ака де міка Л. В. По го рі лого поля гає у бага то гран ності 
таланту, різ но ма ніт ності заці кав лень і вод но час у висо кому рівні досяг нень 
у різ них напря мах діяль ності. Здо бутки вче ного в галузі меха ні за ції та авто ма-
ти за ції сільсь ко гос по дарсь кого вироб ництва було від зна чено уря до вими наго-
ро дами, а тео ре тичні праці з основ та мето до ло гії випро бу вань і про гно зу вання 
роз витку нової сільсь ко гос по дарсь кої тех ніки, облад нання та тех но ло гій стали 
фун да мен таль ними для окре мих роз ді лів тео ре тич них основ маши но вип ро бу-
валь ної справи.

Ши рота нау ко вої еру ди ції, гли боке про ник нення у фізичну та філо-
софську сут ність тех ніки та її випро бу вання, рід кісне поєд нання таланту екс-
пе ри мен та то ра-вип ро бу вача з висо ким інте лек том тео ре тика дають під стави 
вва жати Л. В. По го рі лого належ ним до пле яди тих уче них, які в ХХ ст. закла-
дали основи випро бу валь ної справи.

Ака де мік Л. В. По го рі лий зро бив ва го мий вне сок не лише в ста нов лен ня 
та роз ви ток су час них сис тем них ме то дів ви про бу вань сільсь ко гос по дарсь кої 
тех ні ки, а й у гли бо ке ви вчен ня та ана ліз іс то рії ма ши но вип ро бу ван ня з по чат-
ку ХІХ — до кін ця ХХ сто річ чя. Бли зь ко 50 його на у ко вих праць при свя че но 
саме іс то рії за ро джен ня та ста нов лен ня ви про бу валь ної спра ви в Укра ї ні, Ро сії 
та на те ре нах ко ли шнь о го СРСР.

Вче ним до ско наль но сис те ма ти зо ва ні і блис ку че ви кла де ні іс то рич ні 
ета пи ста нов лен ня та роз вит ку ма ши но вип ро бу ван ня, на ве де на іс то рія за ро-
джен ня віт чиз ня ної сис те ми ви про бу ван ня тех ні ки, зок ре ма іс то рії роз вит-
ку Укра ї нсь кої ма ши но вип ро бу валь ної стан ції, зго дом — Все со юз но го НДІ 
ви про бу ван ня ма шин і об лад нан ня для тва рин ницт ва і кор мо-ви роб ницт ва, 
а з 1991 року — Укра ї нсь ко го НДІ про гно зу ван ня та ви про бу ван ня тех ні ки 
і тех но ло гій для сільсь ко гос по дарсь ко го ви роб ницт ва.

Не ма ю чи мож ли вос ті у да ній пуб лі ка ції де таль но зу пи ни тись на всіх 
ос но во по лож них роз роб ках Ле о ні да Во ло ди ми ро ви ча щодо іс то рії ма ши но-
випро бу вань, відзначимо лише най го лов ні ші, на нашу дум ку, його на у ко ві пра-
ці, які озна ме ну ва ли ос нов ні ета пи роз вит ку сис тем них ви про бу вань сільсь ко-
гос по дарсь кої тех ні ки в ХІХ та ХХ ст.:

1. Ста нов лен ня і роз ви ток ма ши но вип ро бу ван ня в Укра ї ні [2].
2. Іс то рія  за ро джен ня  сис те ми  ви про бу ван ня  сільсь ко гос по дарсь кої 

тех ні ки в Укра ї ні [3].
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3. Ста нов ле ние  и  раз ви тие  сис те ма ти чес ких  ис пы та ний  сельсь ко хо
зяйст вен ной тех ни ки в Рос сии и Укра и не [4].

4. На зорі віт чиз ня но го сільсь ко гос по дарсь ко го ма ши но бу ду ван ня [5].
5. Сис те ма ис пы та ний сель с ко хо зяйст вен ной тех ни ки в СССР [6].
6. За рож де ние и раз ви тие опы т ных уч реж де ний для екс пе ри мен таль но

го изу че ния и со вер шенст во ва ния сельсь ко хо зяйст вен ной тех ни ки [7].
7. За рож де ние  про мы ш лен но го  про из водст ва  сельсь ко хо зяйст вен ных 

ору дий и ма шин в Рос сии и Укра и не [8].
8. Пе р вые ма ши но ис пы та тель ные стан ции в Укра и не и Рос сии [9].
9. Ви про бу ван ня — плід ний ру шій про гре су сільсь ко гос по дарсь кої тех ні

ки і ма ши но знавст ва [10].
Слід за зна чи ти той факт, що най біль ше пуб лі ка цій про іс то рію роз вит-

ку ви про бу ван ня з’яв и ло ся вже в остан ні роки жит тя Л. В. По го рі ло го (1998–
2004 рр.). У цей пе рі од прак тич но що мі сяч но на за мов лен ня ака де мі ка пред-
став ля ли ся ар хів ні ма те рі а ли та до ку мен ти з фон дів Дер жав ної на у ко вої 
сільсь ко гос по дарсь кої біб лі о те ки УААН, На ці о наль ної біб лі о те ки Укра ї ни ім. 
В. І. Вернадського, Цент раль но го дер жав но го іс то рич но го ар хі ву Укра ї ни та 
Ки ївсь ко го дер жав но го ар хі ву Укра ї ни. Він з особ ли вою ува гою та при скіп-
ли віс тю ви вчав ра ри тет ні жур на ли, га зе ти, кни ги кін ця ХІХ- по чат ку ХХ ст., 
в яких від о бра же но то го час ний за галь ний стан сільсь ко гос по дарсь ко го ма ши-
но бу ду ван ня, ма ши но знавст ва та ви про бу ван ня сільсь ко гос по дарсь ких ма шин 
та зна рядь [11].

Пра цю ючи з осо бис тим ар хі вом ака де мі ка, його ру ко пи са ми та за пи са-
ми, пе ре ко ну є мось, що саме гли бо ке ви вчен ня іс то рії на у ки і тех ні ки над их ну ло 
Л. В. Погорілого на на пи сан ня на у ко вої се рії мо но гра фій «Сільсь ко гос по дарсь-
ка тех ні ка ХХ сто річ чя». Ця се рія мала міс ти ти 7 книг, і Ле о нід Во ло ди ми-
ро вич вже роз по чи нав на пи сан ня пер ших чо ти рьох мо но гра фій у спів ав то рст-
ві з ви дат ни ми вче ни ми, сво ї ми дру зя ми В. Я. Ані ло ви чем, М. В. Та т’ян ком, 
П. В. Си со лі ним, В. Г. Єв тен ком, В. І. Шаб рансь ким. Він осо бис то пи сав цілі 
роз ді ли, ре да гу вав, фор му лю вав ідеї та свої мір ку ван ня щодо цих книг. Але 
рап то ва та не спо ді ва на смерть Ле о ні да Во ло ди ми ро ви ча По го рі ло го не дала 
мож ли вос ті по вніс тю ре а лі зу ва ти ці за ду ми. Але вже у 2004–2005 ро ках ви йш-
ли з дру ку чо ти ри мо но гра фії з цик лу «Сільсь ко гос по дарсь ка тех ні ка ХХ сто-
річ чя». У на у ко во-тех ніч но му жур на лі «Тех ні ка АПК» про тя гом 2004–2006 ро-
ків були опуб лі ко ва ні стат ті про іс то рію ви про бу валь ної спра ви, які по чи нав 
пи са ти Л. В. По го рі лий, а за кін чив його ко ле га та друг Ва ле рій Ана то лі йо вич 
Шаб рансь кий, який пліч-о-п ліч пра цю вав з Л. В. По го рі лим по над 40 ро ків, був 
за ступ ни ком ди рек то ра з ви про бу вань.

За вдя ки зу сил лям та твор чій пра ці Л. В. По го рі ло го та його од но дум ців 
на у ко вці, ви про бу ва чі, твор ці сільсь ко гос по дарсь кої тех ні ки та нове по ко лін ня 
ін же не рів-ме ха ні ків ма ють мож ли вість глиб ше піз на ти сто рін ки іс то рії за ро-
джен ня та роз вит ку ма ши но вип ро бу ван ня в Укра ї ні.

Роз ви ток і ста нов лен ня ви про бу валь ної спра ви у сві то вій прак ти ці має 
ці ка ву і по вчаль ну іс то рі ю.
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Пи тан ня за ро джен ня ви про бу вань у пра цях ака де мі ка Л. По го рі ло го ви-
світ ле но до сить де таль но. В сво їй стат ті [10] він пи сав, що пер ші в Ро сії стан ції 
по ви про бу ван ню зем ле робсь ких ма шин і зна рядь були ство ре ні ра зом з Хар-
ківсь ким тех но ло гіч ним та Ки ївсь ким по лі тех ніч ним ін сти ту та ми від по від но 
у 1895 і 1898 ро ках Ім пе ра торсь ким Ука зом. Од нак Хар ківсь ка МВС з різ них 
при чин ви яви ла ся не діє здат но ю. Тому пер шою ді йо вою ма ши но вип ро бу валь-
ною стан ці єю в Ро сії вва жа єть ся Ки ївсь ка МВС при по лі тех ніч но му ін сти ту ті, 
ство ре на під ке рів ницт вом ви знач но го на той час ма ши но знав ця про фе со ра Ка-
міл ла Гав ри ло ви ча Шінд ле ра, яка пра цю ва ла до 1914 р.

Ки ївсь ке місь ке управ лін ня, іду чи на зустріч роз вит ку до слід них уста-
нов, по жерт ву ва ло КПІ ді лян ку зем лі роз мі ром бли зь ко 30 де ся тин, роз та шо-
ва ну за дач ни ми лі ні я ми між Бре ст-Ли товсь ким шосе і до ро гою в село Бор-
ща гів ку на від ста ні три верс ти від го ло вної бу дів лі ін сти ту ту, що біля ху то ра 
Грушки.

Ве ли ка роль в роз вит ку ма ши но вип ро бу вань і ма ши но знавст ва на ле-
жить ор га ні зо ва но му в 1907 році Бюро з сільсь ко гос по дарсь кої ме ха ні ки Мі-
ніс терст ва зем ле робст ва і дер жав но го май на Ро сі ї. Бюро очо лю вав учень ака-
де мі ка В. П. Го ряч кі на аг ро ном-ін же нер Д. Д. Ар ци ба шев, що ра зом з гру пою 
ма ши но знав ців по ста ви ли ви про бу ван ня сільсь ко гос по дарсь кої тех ні ки на на-
у ко ву ос но ву. Бюро до дат ко во ство ри ло дві фі лії для ви про бу вань ма шин — 
в Аки мів ці (Тав рійсь ка гу бер нія) і в Кап лан бе ці (бі ля Таш кен та) та спри я ло 
ор га ні за ції в 1907–1913 ро ках ма ши но вип ро бу валь них стан цій при Мос ковсь-
ко му сільсь ко гос по дарсь ко му ін сти ту ті, а та кож Рос товсь кої, Омсь кої, При бал-
тійсь кої, Єлі са ветг радсь кої та ін. [9].

При клад ні аг ро тех но ло гіч ні, ін же нер но-тех ніч ні ас пек ти кон курс них 
зма гань і ви про бу вань сільсь ко гос по дарсь ких ма шин, що за ро ди ли ся на при-
кін ці ХІХ ст., дали по штовх для роз вит ку та ких но вих на у ко вих на прям ків 
в ма ши но знавст ві, як зем ле робсь ка ме ха ні ка, те о рія конс тру ю ван ня і ме ха ні зо-
ва на тех но ло гія сільсь ко гос по дарсь ко го ви роб ницт ва та над ій не ін фор ма цій не 
за без пе чен ня конс трук торсь кої спра ви фак тич ни ми да ни ми про ро бо ту ма шин. 
Їх за по чат ку ва ли і роз ви ну ли в іс то рич но ко рот кий пе рі од (1890–1960 рр). ви-
дат ні ма ши но знав ці, ви про бу ва чі тех ні ки і вче ні В. П. Го ряч кін, К. Г. Шінд лер, 
Д. Д. Ар ци ба шев, А.  С .  Ль вов, А.  А. Хох ря ков, І.  І .  Ар то бо левсь кий, В. І .  На гі бін, 
М. Х. Пі гу левсь кий, В. А. Же ли говсь кий, В. Н. Бол тинсь кий, Н. Д. Лу чинсь кий, 
Б. А .  Линт ва рьов, Б. А .  Лє тош нєв, А.  П .  К ра ма рен ко, І.  Ф .  Ва си лен ко, П. М. Ва-
си лен ко та ба га то ін ших від о мих уче них і їхні на у ко ві шко ли [10].

З ве ли кою по ва гою ста вив ся Л. В. По го рі лий до на у ко вих праць про фе-
со рів К. Г. Шінд ле ра та В. П. Го ряч кі на. Він за зна чав, що «…крім ви про бу вань, 
роз роб ки ме то дик і до слід но го об лад нан ня, на ма ши но вип ро бу валь ні стан ції 
по кла да ло ся та кож ви вчен ня окре мих те о ре тич них пи тань зем ле робсь кої ме ха-
ні ки, вдос ко на лен ня і ство рен ня конс трук цій сільсь ко гос по дарсь ких ма шин та 
зна рядь. Це яск ра во від би ло ся, на при клад, в ді яль нос ті про фе со ра К. Г. Шінд-
ле ра, який до слі джу вав і вдос ко на лю вав ґрун то об роб ні зна ряд дя, та про фе со-
ра В. П. Го ряч кі на, який ство рю вав те о рію зем ле робсь ких ма шин, ор га ні зу вав 
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у 1912 році і до кін ця жит тя очо лю вав Мос ковсь ку ма ши но вип ро бу валь ну стан-
ці ю. Він іні ці ю вав в 20-ті роки ор га ні за цію на у ко во-дос лід но го ін сти ту ту ВІС-
ХОМ, був по чес ним його ди рек то ром та по чес ним ака де мі ком ВАСГ НІЛ» [10].

Л. В. По го рі лий час то роз мір ко ву вав над пра ця ми Шінд ле ра: «На дум ку 
К. Г. Шінд ле ра, ма ши но вип ро бу валь на стан ція мала яв ля ти со бою централь ну 
уста но ву, яка б уза галь ню ва ла ре зуль та ти ці ло го ряду сис те ма тич них до слі-
дів, що про во дять ся за її спри ян ня в різ них ґрун то во-клі ма тич них умо вах. Від-
зна ча лось, що тіль ки ба га то річ ний ко лек тив ний до свід знач ної кіль кос ті фі лій 
ство рить мож ли вос ті для ви рі шен ня склад них пи тань з роз вит ку тех ні ки для 
об ро біт ку ґрун ту, сів би і до гля ду за рос ли на ми у різ них ґрун то во-клі ма тич-
них умо вах. Про фе сор Шінд лер, ін же нер-ме ха нік за осві тою, гли бо ко вни кав 
не лише в те о рію конс тру ю ван ня зем ле робсь ких ма шин і зна рядь, але і в їх ви-
ко рис тан ня. Його ці ка ви ла, на при клад, не лише конс трук ція, плу га, але й те, як 
він пра цює на різ них ґрун тах, яка якість об ро біт ку ґрун ту і як остан ня впли ває 
на роз ви ток рос ли ни, на вро жай ність.» [3].

Як від о мо, спад ко єм ни цею Ки ївсь кої МВС по пра ву ста ла Укра ї нсь ка 
дер жав на зо наль на ма ши но вип ро бу валь на стан ція (УкрМВС), яка була ор га-
ні зо ва на піс ля Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни згід но з по ста но вою Ради Мі ніст-
рів СРСР від 11 черв ня 1948 р. та на ка зом мі ніст ра сільсь ко го гос по дарст ва 
СРСР від 26 серп ня 1948 р.

На нашу дум ку, 60-річ ний пе рі од ді яль нос ті Укр М ВС–ВНІВ МОТ–
Укр ДІПВТ ім. Л. По го рі ло го мож на по ді ли ти на чо ти ри ос нов ні етапи:

• Пе рі од ор га ні за ції та ста нов лен ня ма ши но вип ро бу валь ної стан ції
(1948–1958 рр).
• Пе рі од ін тен сив но го роз вит ку Укр ВС (1959–1975 рр).
• Пе рі од ор га ні за ції на у ко во-дос лід но го ін сти ту ту та по даль шо го роз-

вит ку ви про бу валь ної спра ви (1976–1990 рр).
• Пе рі од роз вит ку віт чиз ня ної сис те ми ма ши но вип ро бу вань на су час но-

му ета пі (1991–2008 рр).
Впро довж май же всі єї сво єї твор чої та на у ко вої ді яль нос ті вче ний-вип-

ро бу вач Л. В. По го рі лий ці ка вив ся іс то рі єю уста но ви, у якій про пра цю вав все 
своє жит тя — зі сту де нтсь кої лави піс ля за кін чен ня Укра ї нсь кої сільсь ко гос-
по дарсь кої ака де мії у 1958 році до останнь о го по ди ху (28 ве рес ня 2003 ро ку). 
В сво їх пуб лі ка ці ях він де таль но опи сує іс то рію ор га ні за ції, ста нов лен ня та 
су час но го роз вит ку ін сти ту ту ви про бу вань [2, 4, 6, 10].

Укра ї нсь ка дер жав на зо наль на ма ши но вип ро бу валь на стан ція (УкрМВС) 
була ор га ні зо ва на в 1948 р. на базі від ді лен ня Са ли вон ківсь ко го рад гос пу. Пло-
ща усіх угідь, які були пе ре да но УкрМВС, ста но ви ла 500 га, на се лен ня — бли-
зь ко 60 чо ло вік, у тому чис лі 25 ро біт ни ків. На по чат ку сво єї ді яль нос ті стан-
ція мала лише чо ти ри трак то ри (два — ХТЗ та два У-2). Реш ту «е нер ге ти ки» 
стан ції скла да ли 24 ро бо чих ко ней та 16 би ків (!). Цей пе рі од ро бо ти Укр ВС 
ха рак те ри зу єть ся вкрай ни зь кою ме ха ні за ці єю всіх тех но ло гіч них про це сів. 
Біль шість опе ра цій ви ко ну єть ся на кін ній тязі, по чи на ю чи з оран ки і за вер-
шу ю чи між ряд ним об ро біт ком ґрун ту. Час ти на ро біт ви ко ну єть ся ма ло по туж-
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ни ми трак то ра ми «У ні вер сал» та «СХТЗ–НА ТИ». Із сільсь ко гос по дарсь ких 
зна рядь (куль ти ва то ри, бо ро ни) біль шість при зна че на для кін ної тяги. Уро жай 
зер но вих куль тур зби ра ли жат ка ми, ко сар ка ми, сно по в’я зал ка ми на кін ній та 
трак тор ній тязі, а об мо ло чу ва ли — ста ці о нар ни ми мо ло тар ка ми. На не знач-
ній час ти ні площ ви ко рис то ву ють ся при чіп ні ком бай ни «Ко му нар» та «Ста лі-
нець». В та ких умо вах і роз по чи на ла свою ді яль ність Укра ї нсь ка МВС та сис-
те ма ви про бу вань в цілому.

У цей пе рі од за вдя ки ен ту зі аз му ви про бо ву ва чів-пер шоп ро хід ни ків 
ство рю єть ся не об хід на по чат ко ва ма те рі аль но-тех ніч на база для по даль шо го 
при ско ре но го роз вит ку сис те ми ви про бу вань і до слі джень [2].

На по чат ку пе рі оду ін тен сив но го роз вит ку ви про бо ву вань та на у ко вих 
до слі джень (1959–1976 рр). за галь на си ту а ція в Укр ВС ха рак те ри зу єть ся по-
явою по туж них, для того часу, гу се нич них трак то рів КДП-38, ДТ-54, «Ста ли-
нец-80», са мо хід но го зер но зби раль но го ком бай на СК-3, СК-4, трак тор них куль-
ти ва то рів КУТС, бу ря ко зби раль но го ком бай на СКЕМ-3 Г.

Зрос тан ня рів ня за без пе чен ня сільсь ко го гос по дарст ва тех ні кою, збіль-
шен ня кіль кос ті за про по но ва них конс трук цій ма шин по ста ви ли пе ред ви про-
бо ву ва ча ми умо ви більш жо рст ко го від бо ру ма шин і конт ро лю їх якос ті, що 
по тре бу ва ло роз роб ки більш су час них і ві ро гід них ме то дів по ста нов ки екс пе-
ри мен тів, ана лі зу їх ре зуль та тів, об ґрун то ва нос ті ви снов ків. В цей час про во-
дить ся упо ряд ку ван ня та га лу зе ва стан дар ти за ція ме то дів і про грам ви про бу-
вань но вої тех ні ки. На бу ва ють чин нос ті га лу зе ві стан дар ти прак тич но на всі 
типи сільсь ко гос по дарсь ких ма шин та трак то рів.

В цей же час роз по чи на ють ся ак тив ні ро бо ти з ви ко рис тан ня ЕОМ для 
об роб ки ре зуль та тів екс пе ри мен тів, ство рю єть ся сис те ма пе ре да чі ін фор ма ції 
з міс ця про ве ден ня до слі дів в ла бо ра то рію ЕОМ з ме тою її екст ре ної об роб-
ки та при йн ят тя рі шень про про дов жен ня чи за вер шен ня до слі ду за кри те рі я-
ми за да них рів нів точ нос ті і ймо вір нос ті. В до слід но му гос по дарст ві ство ре на 
зраз ко ва фер ма-ла бо ра то рія без при в’яз но го утри ман ня ко рів, осна ще на пер-
со наль ним до їль ним устат ку ван ням та об лад нан ням; про ве де на знач на на у-
ко во-дос лід на ро бо та з ви бо ру сис тем об лад нан ня для тва рин ниць ких ферм, 
вклю ча ю чи до їль ні уста нов ки, ма ши ни для під ве зен ня фу ра жу, при го ту ван ня 
та роз да чі кормів.

Та ким чи ном, в пе рі од з 1958 року по 1976 рік в Укра ї нсь кій МВС була 
ство ре на до сить со лід на на у ко во-ме то дич на та ма те рі аль на тех ніч на база, був 
сфор мо ва ний діє здат ний твор чий ко лек тив з ви со ко ква лі фі ко ва них фа хів ців 
різ но го про фі лю, в тому чис лі з на у ко ви ми сту пе ня ми. Це було доб рою пе ре-
д у мо вою ор га ні за ції Все со юз но го на у ко во-дос лід но го ін сти ту ту з ви про бо ву-
ван ня ма шин і об лад нан ня для тва рин ницт ва і кор мо ви роб ницт ва (ВНІВ МОТ), 
на який було по кла де но функ цію на у ко вої ко ор ди на ції 17 МВС — від Да ле ко го 
Схо ду, Се ре днь ої Азії до При бал ти ки.

У пе рі од ор га ні за ції на у ко во-дос лід но го ін сти ту ту та по даль шо го роз-
вит ку ви про бу валь ної спра ви в 1976–1990 рр. знач ною мірою вже були ви рі-
ше ні про бле ми ме ха ні за ції тру до міст ких про це сів, ство ре ні тех но ло гіч ні ком-
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плек си для тех но ло гій ви роб ницт ва ос нов них сільсь ко гос по дарсь ких куль тур. 
До сяг ну тий рі вень на у ко во-тех ніч но го про гре су, ма те рі аль но-тех ніч на база, 
на у ко во-тех ніч ний по тен ці ал стан ції та оп ти мізм ви про бу ва чів і на у ко вців, 
по в’я за ний з пе ре тво рен ням МВС в ін сти тут, за без пе чу ва ли мож ли вість пе ре-
хо ду на більш ви со кий якіс ний рі вень про ве ден ня ви про бо ву вань та на у ко вих 
до слі джень.

В ре зуль та ті ви ко рис тан ня сис тем но го під хо ду та но вих ме то дів до слі-
джень і ви про бо ву вань були роз роб ле ні: сис те ма конт ро лю та управ лін ня якіс-
тю ви сі ву на сін ня сі вал ка ми точ но го ви сі ву; рад ник ком бай не ра зер но зби раль-
них ком бай нів; ав то ма ти зо ва ний стенд для ви про бу ван ня і до слі джень ма шин 
для вне сен ня мі не раль них доб рив; ці лий ком плекс стен дів для оцін ки над ій-
нос ті і дов го віч нос ті не су чих сис тем ма шин в ці ло му. За рів нем ме то дич ної, 
ма те рі аль но-тех ніч ної бази на цей пе рі од була до сяг ну та пев на ста біль ність, 
а ін сти тут був спро мож ний ви рі шу ва ти най склад ні ші на у ко ві за вдан ня, по в’я-
за ні з роз роб кою но вої тех ні ки і тех но ло гій.

1991–2003 роки − це пе рі од роз вит ку віт чиз ня ної сис те ми ма ши но вип ро-
бу ван ня. Змі на со ці аль но-еко но міч них від но син, від хід від то та лі тар ної сис те-
ми управ лін ня дер жа ви га лу зя ми на род но го гос по дарст ва ви кли ка ли не об хід-
ність пе ре гля ду стра те гії і так ти ки ін сти ту ту в сфе рі до слі джень, ви про бу вань 
та сер ти фі ка цій тех ні ки та тех но ло гій.

13 груд ня 1991 р. на базі ко ли шнь о го ВНІВ МОТ ство рю єть ся Укра ї нсь-
кий дер жав ний центр по ви про бу ван ню тех ні ки і тех но ло гій для сільсь ко гос-
по дарсь ко го ви роб ницт ва (УкрЦВТ), в струк ту ру яко го вхо дять Укра ї нсь кий 
на у ко во-дос лід ний ін сти тут по про гно зу ван ню тех ні ки і тех но ло гій (Укр- 
Н ДІПВТ) та до слід не гос по дарст во. Укр ВТ вхо дить до скла ду НВО «Сіль-
госп машс ис те ма», ра зом з чо тир ма ма ши но-вип ро бу валь ни ми стан ці я ми — 
Півден но-Ук ра їнсь кою, Львівсь кою, Хар ківсь кою та Мир го родсь ко ю. На у ко ва 
те ма ти ка ін сти ту ту в цей час під по ряд ко ва на ви рі шен ню про бле ми на ла го-
джен ня ви роб ницт ва кон ку рен тосп ро мож ної про дук ції на ос но ві пе ре осна щен-
ня сільсь ко го гос по дарст ва но ві тнь ою тех ні кою та ви со ки ми тех но ло гі я ми. 
Почи на ю чи з ча сів пе ре бу до ви і ре фор му ван ня сільсь ко го гос по дарст ва Укра-
ї ни, віт чиз ня на сис те ма ви про бу вань, як і інші га лу зі на у ки і тех ні ки, за зна ла 
се р йоз ної руй на ції [10].

Вче ний-вип ро бо ву вач Ле о нід По го рі лий 45 ро ків сво го жит тя при свя-
тив ство рен ню єди ної в Укра ї ні на у ко вої шко ли ви про бу ва чів та роз роб ни ків 
су час ної сільсь ко гос по дарсь кої тех ні ки. На від зна чен ня ви дат них за слуг пе ред 
укра ї нсь кою аг рар ною на у кою ім’я Л. В. По го рі ло го, роз по ря джен ням Ка бі не ту 
мі ніст рів Укра ї ни № 813-р від 26 груд ня 2003 року, було при сво є но Укра ї нсь-
ко му на у ко во-дос лід но му ін сти ту ту про гно зу ван ня та ви про бу ван ня тех ні ки 
і тех но ло гій для сільсь ко гос по дарсь ко го ви роб ницт ва [12].

На сьо го дні Укр ДІПВТ ім. Л. По го рі ло го має всі не об хід ні пе ре д у мо ви 
для ак тив ної учас ті в про це сі від пра цю ван ня но віт ніх зраз ків сільсь ко гос по-
дарсь кої тех ні ки і об лад нан ня для АПК. Це, на сам пе ред, на яв ність не об хід но го 
ін стру мен таль но го та стен до во го за без пе чен ня ви про бу вань, нор ма тив но-тех-
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ніч ної, мет ро ло гіч ної та ме то до ло гіч ної бази, а та кож ква лі фі ко ва но го кад ро во-
го по тен ці а лу. Під ме то дич ним ке рів ницт вом ін сти ту ту в се ре днь о му що річ но 
про во дить ся по над 1000 ви про бу вань, в тому чис лі по над 150 ви про бу вань но-
вих до слід них зраз ків сільсь ко гос по дарсь ких машин.

Висновкиіперспективиподальшихдосліджень
На су час но му ета пі роз вит ку іс то рії на у ки спо сте рі га єть ся пев ний ін те-

рес до ролі су б’єк та на у ко вої твор чос ті, його внес ку в на у ко вий про грес, оскіль-
ки від тво рен ня об’єк тив ної іс то рії на у ки без ана лі зу твор чо го до роб ку її ви дат-
них ді я чів є спра вою не мож ли во ю.

В 2008 році Укр ДІПВТ ім. Л. По го рі ло го від зна чив дві зна мен ні іс то рич-
ні по дії: 110-річ ни цю за по чат ку ван ня ма ши но вип ро бу вань в Укра ї ні та 60-річ-
чя за сну ван ня Укра ї нсь ко го на у ко во-дос лід но го ін сти ту ту про гно зу ван ня та 
ви про бу ван ня тех ні ки і тех но ло гій для сільсь ко гос по дарсь ко го ви роб ницт ва 
іме ні Ле о ні да По го рі ло го. У світ лі цих по дій було на галь ним по ка за ти роль 
і міс це на у ко вої спад щи ни ви дат но го вче но го-вип ро бу ва ча Л. В. По го рі ло го 
в іс то рії віт чиз ня ної на у ки і тех ні ки, а саме ста нов лен ня ма ши но вип ро бу валь-
ної спра ви в Укра ї ні.

Ака де мік Л. В. По го рі лий зро бив ва го мий вне сок не лише в ста нов лен ня 
та роз ви ток су час них сис тем них ме то дів ви про бу вань сільсь ко гос по дарсь кої 
тех ні ки, а й у гли бо ке ви вчен ня та ана ліз іс то рії ма ши но вип ро бу вань з по чат ку 
ХІХ — до кін ця ХХ сто річ чя. Бли зь ко 50 його на у ко вих праць при свя че но саме 
іс то рії за ро джен ня та ста нов лен ня ви про бу валь ної спра ви в Укра ї ні, Ро сії та на 
те ре нах ко ли шнь о го СРСР

Ле о нід Во ло ди ми ро вич По го рі лий у од ній із сво їх остан ніх ста тей «На 
зорі віт чиз ня но го сільсь ко гос по дарсь ко го ма ши но бу ду ван ня», при свя че ній 
90-річ чю 2-го Все ро сійсь ко го з’їз ду ді я чів гір ни чої спра ви, ме та лур гії і ма ши-
но бу ду ван ня, пи сав: «Га даю, що ви кла де ний іс то рич ний екс курс є над зви чай но 
ак ту аль ним на су час но му ета пі і слу гу ва ти ме мо бі лі за ції на у ко во-тех ніч но го 
за га лу на від ро джен ня жит тє дай но го сільсь ко гос по дарсь ко го ма ши но бу ду ван-
ня та ін же нер ної сільсь ко гос по дарсь кої на у ки за га лом» [5]. Ці сло ва ака де мі ка 
мож на при йн я ти за його на у ко ве кре до, а са мо го Л. В. По го рі ло го вва жа ти не 
тіль ки ви дат ним вче ним-вип ро бу ва чем, а і вче ним-іс то ри ком на у ки і тех ні ки.

До слі джу ю чи на у ко ву спад щи ну Л. По го рі ло го пе ре ко ну є мось, що його 
ді яль ність ґрун ту єть ся на ен цик ло пе дич них знан нях та ве ли ко му прак тич но му 
до сві ді, має ва го ме зна чен ня для по даль шо го роз вит ку ма ши но вип ро бу валь ної 
спра ви в Укра ї ні і по тре бує по даль шо го ви вчен ня та уза галь нен ня.
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