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Міжнародну науково-практичну конференцію «Техніка та технології 

агропромислового виробництва» проведено в рамках ХХІІ Міжнародного 

науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій».  

Учасниками конференції були представники:  

- Сільськогосподарського університету ім. Гуго Коллантая, м. Краків, 

Польща (д-р габ. П. Кєлбаса); 

- Університету технологічних і природничих наук у Бидгощі (д-р габ. 

А. Томпоровський, д-р В. Крушельніцька); 

- Вроцлавського університету природничих наук (д-р габ. 

Д. Лучицька); 

- Латвійського університету ім. Магнуса Великого (д-р В. Янкаускас); 

- Гіресунського університету (д-р проф. М. Гюней); 

- Національного університету біоресурсів та природокористування 

України (к.т.н. Войналович О., к.т.н. Девятко О., к.т.н. В.Скібчик, к.т.н. 

Н.Веремейчик, С.Товкач, О.Плахтій); 

- Національного наукового центру «Інститут механізації та 

електрифікації сільського господарства» (к.т.н. Кудринецький Р., к.т.н. Днесь 

В., Крупич С.); 

- Хмельницького національного університету (д-ри тех. н. М. Скиба, 

В.Олександренко, М.Стечишин, к.т.н. М. Лукянюк); 

- Луцького національного технічного університету (к.т.н. В.Федорчук-

Мороз, к.і.н. О.Вісин); 

- Національного університету «Львівська політехніка» (д-р техн. наук 

Форнальчик Є.Ю., к.т.н. Дівеєв Б., к.т.н. Сторчун  Ю, к.т.н. Яковенко Ю., 

к.т.н. Горбай О., аспірант А.-В.Мідик); 

- Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

(Коваль Н., Кондисюк І.); 

- Львівської академії сухопутних військ ім. П.Сагайдачного (к.т.н. Флис 

І.М. та ін.); 

- викладачі, аспіранти, магістранти Львівського національного 

аграрного університету.  



Під час роботи конференції заслухано 27 доповідей, присвячених 

питанням розвитку техніки та технологій агропромислового виробництва, 

серед яких: технологія передпосівної обробки насіння ріпаку електричним 

полем високої напруженості; експериментальні дослідження нерівномірності 

дозування комбікормів індивідуальним дозатором з конусним робочим 

органом; забезпечення довговічності ґрунтообробної техніки і машин для 

приготування кормів; використання штучних нейронних мереж для 

прогнозування складових гібридних проєктів; підвищення зносостійкості лап 

культиватора шляхом модифікації азотуванням у тліючому розряді; 

залежність ефективності організаційно-технологічної взаємодії 

автотранспортних підприємств від замовлень на перевезення 

сільськогосподарської продукції; методи підтримання тиску скрапленого 

вуглеводневого газу в газовому балоні автомобіля; оптимізація 

технологічних процесів відновлення корпусних деталей; безпека трудових 

ресурсів у проєктах хімічного захисту рослин; розроблення віртуального 

засобу оцінювання якості продукції овочівництва; обґрунтування параметрів 

роботи молоткової дробарки з використанням вимірювального комплексу; 

дослідження температури на поверхнях багатошарових круглих пластин; 

дослідження основних діагностичних параметрів електронної системи 

управління посівними комплексами фірми HORSCH; прогнозування 

доцільної тривалості використання мобільної техніки кластерними групами 

сільськогосподарських товаровиробників; концептуальні засади узгодження 

техніко-технологічних параметрів зернового елеватора та логістичної й 

зерновиробничої інфраструктур; моделювання технологічних процесів за 

системи землеробства no-till; обґрунтування транспортної інфраструктури 

для збирання зернових культур та ін.  

Активна наукова дискусія з закордонними доповідачами засвідчила про 

зацікавлення у розробці спільних наукових проєктів, актуальність 

проблематики та важливість розвитку техніки та технологій АПК.  

За результатами науково-практичної конференції прийнято ухвалу: 

1. У результаті обговорення конференція прийшла до висновку, що 

наукові дослідження потрібно спрямувати на вдосконалення розробки 

енергоефективних та енергоощадних технічних засобів сільськогоспо-

дарського виробництва, які враховують сучасні чинні вимоги безпеки праці і 

необхідні для створення нових технологічних процесів у рослинництві, 

тваринництві, первинній переробці продукції, підвищують їх ефективність.  

2. Конференція прийшла до висновку про необхідність розвивати 

наукову співпрацю закладів вищої освіти, установ Національної академії 

наук України і Національної академії аграрних наук України, виробничих 



суб’єктів для встановлення перспективних напрямів наукових досліджень, 

оптимізації механізмів спільного використання ресурсної бази для 

здійснення науково-дослідних робіт. Підкреслена важливість подальшої 

інтеграції у міжнародний науковий простір, чому сприятимуть спільні 

наукові проєкти з закордонними партнерами. 

3. На основі дискусій конференція прийшла до висновку, що 

дослідження процесів прогнозування складових проєктів (змісту, часу, 

тривалості життєвого циклу тощо) є важливими управлінськими процесами 

під час реалізації гібридних проєктів; використання запропонованої  

архітектури  нейронної  мережі  прогнозування  дозволеного фонду  часу  на  

виконання  робіт  у  гібридних  проєктах з використанням багатошарово 

перцептрона і навчання нейронної мережі дає досить точний прогноз, і це 

лежить в основі прийняття якісних управлінських рішень щодо планування 

змісту та часу виконання робіт у гібридних проєктах. 

4. Конференція дійшла висновку, що передпосівна обробка насіння 

ріпаку електромагнітним полем дає змогу покращувати інтенсивність його  

проростання. Рекомендовані параметри напруженості електричного поля та 

періоду обробки насіннєвого матеріалу, що дають змогу досягнути 

максимального стимулюючого ефекту.    

5. Конференція вважає, що підвищення зносостійкості робочих органів 

машин для суцільного і міжрядного обробітку ґрунту є актуальним завдання 

техніки та технологій у АПК. Встановлено ефективність технологічного 

процесу безводневого  азотування та карбоазотування в тліючому розряді для 

підвищення міцності культиваторних лап. 

6. Конференція вважає, що дослідження ефективності організаційно-

технологічної взаємодії автотранспортних підприємств під час перевезення 

сільськогосподарської продукції дасть змогу підвищувати прибуток 

підприємств за умови зменшення коефіцієнта сумісності замовлень, 

використання задіяних власних і орендованих автотранспортних засобів, що 

пов’язано з рівнем спеціалізації та концентрації АТП.   

7. Прийнято рішення використати матеріали конференції у 

навчальному процесі, при плануванні наступних наукових заходів 

(міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, практичних семінарів, 

круглих столів тощо) з проблематики розвитку техніки і технологій 

агропромислового виробництва.  

 


