
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу роботу Роговського Івана 

Леонідовича на тему «Розробка комплексних техніко-технологічних заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин», що представлена 

до спеціалізованої вченої ради Д 26.004.06 при Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки 

України на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва» 

 

1. Загальна характеристика роботи. В умовах інтенсифікації 

агровиробництва, впровадження нової техніки і прогресивних технологій важливим 

резервом зменшення втрат врожаю є поліпшення якості виконання механізованих 

польових робіт шляхом розробки комплексних техніко-технологічних заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин. 

Дослідження технологій механізованих робіт засвідчує, з одного боку, значне 

відхилення від агротехнічних термінів через неналежний рівень працездатності 

сільськогосподарських машин. Все це позначається не тільки на продуктивності 

сільськогосподарських машин, а й на якості виконання технологічних процесів. 

Постулати якості полягають в тому, що відхилення від вимог виконання однієї з 

операцій технологічного процесу обумовлює погіршення якості проведення 

наступних. За таких умов неякісно виконану технологічну операцію вже неможливо 

ні переробити, ні компенсувати або надолужити надвисокою якістю наступних 

операцій. 

Дослідження, які спрямовані на розроблення концептуальних підходів щодо 

систематизації дій засобів механізації на забезпечення підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин, належать до важливих і актуальних напрямів 

сьогодення й майбутнього і складають зміст теоретичних і експериментальних 

досліджень, виконаних у дисертації. 

Дисертантом відмічено, що одним із перспективним шляхів забезпечення 

реалізації біологічного потенціалу агрокультур є підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин. 

 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

має зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: “Обґрунтувати 

форми і структуру виробничої бази та розробити технології і універсальне 

обладнання для технічного обслуговування автотракторної техніки і 

сільськогосподарських машин в сільськогосподарських підприємствах” (номер 

державної реєстрації 0102U000233), ”Методичні і технологічні основи підвищення 

надійності сільськогосподарських машин при реалізації системи їх технічного 

обслуговування” (номер державної реєстрації 0106U000885), “Розробка комплекту 

засобів технічного обслуговування машинно-тракторного парку 

сільськогосподарських підприємств (на базі господарств Київської області)” (номер 

державної реєстрації 0104U009453), „Розроблення Національних стандартів України 

за напрямком: „Машини сільськогосподарські. Технічне обслуговування.” (номер 



державної реєстрації 0105U005163), „Розроблення стандарту організації України. 

Трактори і машини сільськогосподарські. Засоби технічного обслуговування. 

Загальні технічні вимоги.” (номер державної реєстрації 0106U007237); 

„Обґрунтувати параметри технічного стану сільськогосподарської техніки і режими 

функціонування систем ремонтно-технологічного і технічного обслуговування” 

(номер державної реєстрації № 0113U007633); „Обґрунтування методів підвищення 

виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах інтенсифікацією 

інженерного менеджменту” (номер державної реєстрації 0120U102086); де здобувач 

був виконавцем проектів: „Розробити прогнози розвитку технологій і технічних 

засобів виробництва продукції рослинництва на період до 2015 року” (номер 

державної реєстрації 0196U018932); „Науково-методичне обґрунтування 

паспортизації земельних та майнових паїв, а також умов виробництва аграрного 

сектору та функціонування об’єктів соціально-культурного призначення сільських 

територій” (номер державної реєстрації 0107U006996); де здобувач був 

відповідальним виконавцем проєкту „Обґрунтувати параметри і режими 

функціонування системи технічного обслуговування сільськогосподарської техніки” 

(номер державної реєстрації 0115U003464). 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

сформованих у дисертації. Наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані у дисертаційній роботі, є достовірними, обґрунтованими й 

підтверджені практичною реалізацією. Автором проведені необхідні теоретичні та 

експериментальні дослідження з використанням розроблених та відомих методик, 

використані літературні джерела та патентна інформація. 

Дисертаційне дослідження спрямовано на забезпечення якості механізованих 

агротехнологій завдяки врахуванню концептуальності підвищення ефективності 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин, які обумовлено їхніми 

потребами. Внаслідок проведення теоретичних та експериментальних досліджень 

отримано такі наукові та практичні результати. 

Відповідно до актуальності роботи, автором була поставлена мета та 

сформульовані задачі дослідження, послідовне вирішення яких уможливлює 

забезпечити істотний внесок у розвиток та вдосконалення методів моделювання і 

розробки комплексних техніко-технологічних заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин з метою підвищення ефективності галузі технічного 

сервісу агропромислового комплексу і забезпечення конкурентоспроможності 

національної продукції рослинництва на світовому ринку. 

Висновки дисертаційної роботи є достатньо обґрунтованими, вони 

підтверджені необхідною кількістю експериментальних досліджень, котрі проведені 

як в лабораторних, так і в умовах тривалої виробничої експлуатації. 

1. У першому висновку автором відмічено, що на підставі аналізу досліджень 

сучасних методологічних основ і техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин встановлено, що на теоретико-

множинному рівні весь процес розробки може бути представлений аналітичним 

виразом, який містить сім груп. 



Висновок достовірний, про що свідчать наведені дисертантом матеріали 

першого, другого та шостого розділів. 

2. Другий висновок сформульовано на підставі розробленого аналітичного 

підходу і встановлено, що на основі формули Байеса були визначені моделі 

періодичність проведення інженерного моніторингу параметрів технічного стану 

сільськогосподарських машин для виявлення працездатності або непрацездатності з 

врахуванням зміни з наробітком помилок першого і другого роду. При цьому 

ймовірність першого виходу параметра технічного стану сільськогосподарської 

машини за межу допуску a для випадкової функції розраховується за виразом. 

Автором зроблено висновок, що момент наробітку проведення регулювань 

параметрів технічного стану сільськогосподарської машини за випадкової функції і 

перетворивши їх для коефіцієнта варіації і враховуючи, що розподіл випадкової 

величини із зростаючою інтенсивністю відмов регулюючий вплив, доцільний тільки 

після виходу параметра за межі допуску без апріорної інформації можна визначити 

за виразом. 

Висновок достовірний, про що свідчать наведені дисертантом матеріали 

першого, другого і четвертого розділів. 

3. Третій висновку сформульовано на підставі оптимізації стратегії 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин за відхиленням параметра 

технічного стану і полягає у виборі періодичності T, що відповідає максимуму 

ймовірності стану працездатності. Для опису зазначеної стратегії приймемо 

дворівневу (E+/E-) модель станів сільськогосподарських машин у вигляді 

спрямованого графа, за яким модель стратегії підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин за відхиленням параметра технічного стану має 

підвищення чутливості за рахунок зменшення кількості можливих станів в процесі 

експлуатації, підвищення достовірності за рахунок розширення з двох до трьох 

кількості інженерного моніторингу параметрів технічного стану і розширена 

область ефективного застосування за рахунок врахування ймовірності випадкового 

процесу виникнення несправності і її розвитку до відмови. Для запропонованої 

стратегії встановили аналітичні моделі залежності математичних очікувань 

сезонного наробітку і частоти позаштатних та сезонного наробітку і частоти 

нормативних періодичностей інженерного моніторингу параметрів технічного стану 

сільськогосподарських машин. Варто відмітити монотонний характер отриманих 

залежностей від досліджуваного параметра керування інженерного моніторингу 

параметра технічного стану, що є необхідною умовою при виборі його 

оптимального значення за одним із цільових критеріїв. Запропоновано модель 

визначення ймовірності працездатності та коефіцієнта готовності 

сільськогосподарських машин для удосконаленої моделі стратегії. Проведені 

дослідження підтверджують, що критерій 𝐾г(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 менш чутливий до 

визначення екстремального значення функції при зміні часу в порівнянні з 

критерієм 𝑃1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥. Значення оптимальних параметрів отриманих на основі 

критеріїв 𝑃1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, 𝐾г(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, �̅�н(𝑡) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 має принципову відмінність з 

точки зору розробленої дворівневої удосконаленої моделі стратегії підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин. 



Висновок достовірний, про що свідчать наведені результати теоретичних 

досліджень другого розділу. 

4. У четвертому висновку дисертантом за результатами досліджень уточнено 

застосування для визначення оптимального періоду інженерного моніторингу 

параметрів технічного стану сільськогосподарських машин має бути обмежений з 

причини достовірності результатів. Значення оптимальних параметрів отриманих на 

основі критеріїв 𝑃1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, 𝐾г(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, �̅�н(𝑡) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 має принципову 

відмінність з точки зору розробленої дворівневої удосконаленої моделі стратегії 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин. Для критеріїв, які 

характеризують готовність сільськогосподарської машини межа розділу фазового 

простору станів проявляє максимальну чутливість тільки до закінчення інженерного 

моніторингу, який має ймовірність 𝑒−𝜔д∙𝜏, що робить результат оптимізації дещо 

завищеним. Для критерія, який характеризує безвідмовність сільськогосподарської 

машини, межа розділу фазового простору однаково чутливий до всіх можливих 

виходів інженерного моніторингу, а отримані на його основі оптимальні періоди 

мають більш низькі значення. Отже існує можливість для формування області 

прийняття рішення за вибором оптимального періоду підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин в координатах 𝑇опт(𝜏). 

Висновок достовірний, про що свідчать наведені результати теоретичних 

досліджень другого розділу. 

5. П’ятий висновок сформульовано на підставі проведених експериментальних 

досліджень і дозволив стверджувати, що експлуатаційної довговічності, 

безвідмовності, ремонтопридатності сільськогосподарських машин за 

запропонованою стратегією підвищення працездатності не суперечать 

диференціальній функції теоретичного закону розподілу: логнормальний – 

інтенсивність відмов, інтенсивність відновлень, кількість відмов, міжремонтний 

ресурс, параметр потоку відмов; Гамбеловський – ймовірність безвідмовної роботи; 

коефіцієнт готовності, наробіток між відмовами; нормальний – міжремонтний 

ресурс, наробіток між відмовами; параметр потоку відмов, тривалість відновлень; 

Вейбула-Гнєденко – інтенсивність відмов, тривалість відновлень; гама – тривалість 

відновлень. 

Висновок достовірний, про що свідчать наведені результати теоретичних 

досліджень другого розділу та експериментальних досліджень п’ятого розділу. 

6. У висновку шостому наведено результати досліджень 

сільськогосподарських машин, які дозволяють констатувати, що на частку 

контрольно-заправних і мастильно-заправних робіт при технічному обслуговуванні 

приходить біля 30% всієї трудомісткості технічного обслуговування. Загальна 

кількість точок мащення 24-76, заправлення і зливання досягає 2-15 одиниць, а 

сортів застосовуваних олив і мастил – 3-8. Низькі показники стабільності кріплення 

на машинах пояснюється відсутністю самоконтролюючих різьбових з’єднань, 

низькою якістю матеріалів кріпильних матеріалів. До 36% трудомісткості приходить 

на виконання допоміжних робіт з причини низької доступності до місць контролю і 

під’єднання контрольно-регулювальних засобів. Ергономічність машини 

характеризується зручністю виконання операцій в процесі його технічного 

обслуговування. Так зміна поз дозволяє на мастильних операціях змінити 



продуктивність праці з 520 до 260 рухів в годину. Виявлено порушення правил 

технічного обслуговування зернозбирального комбайна та встановлено вагомість 

події: неправильне регулювання тиску початку впорскування палива, неякісний 

розпил – 0,463; зазори в клапанному механізмі газорозподільника за межами 

допустимих значень – 0,348; гранична забрудненість касет повітроочисника; 

порушення герметичності впускного тракту – 0,307; неправильна установка кута 

випередження подачі палива – 0,233. 

Висновок достовірний, про що свідчать наведені результати теоретичних 

досліджень другого розділу та експериментальних досліджень шостого розділу. 

7. Сьомий висновок сформульовано на підставі запровадження комплексних 

техніко-технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин на агропідприємстві, які дозволили істотно покращити показники щодо 

скорочення часу простою на 15-18% в порівнянні з діючою на підприємстві 

планово-попереджувальною системою обслуговування сільськогосподарських 

машин. При експлуатації сільськогосподарських машин з системою комплексних 

техніко-технологічних заходів підвищення працездатності середнє напрацювання на 

відмову збільшилося на 18,9%, при цьому питомі витрати знизилися на 26,8%, що є 

відповідним значенням і знаходиться в межах точності моделювання. Однак це 

можна пояснити тим, що елементи, які вибирали, мають низьку ймовірністю на 

відмову, яка для більшості елементів знаходиться в межах 0,5-0,7. 

Висновок достовірний, про що свідчать наведені результати теоретичних 

досліджень другого розділу та експериментальних досліджень шостого розділу. 

8. Восьмий висновок сформульовано на підставі експериментальних 

досліджень і встановлено, що вплив числових характеристик часу виконання 

технологічних операцій на зміну фактичної кількості технічних обслуговувань 

практично достатньо мале 0,5%. При умові стабільності в наробітку 

сільськогосподарської машини в процесі їх технічної експлуатації коефіцієнт 

варіації часу між технічними обслуговуваннями за сільськогосподарською машиною 

має малі значення до 0,05...0,10, в зв’язку з чим відбувається незначне відхилення 

фактичної кількості технічних обслуговувань від прогнозованих, а також має місце 

висока до 0,85...0,95 ймовірність співпадіння прогнозованих і фактичних термінів до 

0,85. 

Висновок достовірний, про що свідчать наведені матеріали другого та шостого 

розділів. 

9. Дев’ятий висновок сформульовано на підставі діючої нормативної 

документації із забезпечення працездатності сільськогосподарських машин та 

встановлено, що наявні наступні недоліки: 48% посилання на національні і галузеві 

стандарти, які втратили чинність дії; 23% занижені і 7% взагалі не обумовлюють 

показники якості виконання технологічного процесу підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин; 11% не вказують умови експлуатації 

сільськогосподарських машин; 18% містять занижені експлуатаційні показники 

надійності сільськогосподарських машин. На сьогоднішній день систему техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин 

унормовують шість законодавчих і чотири нормативні документи та не діє жодна 

державна цільова економічна програма. 



Висновок достовірний, про що свідчать наведені матеріали першого, другого, 

четвертого та сьомого розділів. 

10. Десятий висновок сформульовано на підставі виробничих досліджень і 

встановлено, що запропоновані комплексні заходи дозволили підвищити готовність 

сільськогосподарських машин на 0,07 і забезпечить при інших рівних умовах 

збільшення загальної маси прибутку на 2862571 грн в рік. В розрахунку на один 

пункт збільшення коефіцієнта готовності сільськогосподарської машини збільшення 

прибутку у споживача складе 408939 грн в рік на один комбайн. Термін окупності 

проєкту в заданих умовах проведення аналізу становить 4,82 роки. Результати 

розрахунку відповідають результатам хронометражних спостережень у виробничих 

умовах. 

Висновок достовірний, про що свідчать наведені матеріали другого, третього 

та сьомого розділів. 

Усі пункти висновків логічно випливають із результатів досліджень, 

проведених автором у дисертаційній роботі.  

 

4. Наукова новизна і достовірність одержаних результатів та висновків. 

Цінним для науки є те, що: 

– вперше на основі формули Байеса описано аналітичні моделі зі встановлення 

прикладної залежності достовірності періодичності проведення інженерного 

моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин для 

виявлення працездатності або непрацездатності з врахуванням зміни з наробітком 

помилок першого і другого роду; 

– удосконалено аналітичну модель визначення через функцію Лапласа 

ймовірності першого виходу параметра технічного стану сільськогосподарської 

машини за межу допуску з врахуванням випадкової функції наробітку; 

– вперше отримано аналітичну модель визначення моменту наробітку 

проведення регулювань параметрів технічного стану сільськогосподарської машини 

за розподілом випадкової величини із зростаючою інтенсивністю відмов без 

апріорної інформації за коефіцієнтом варіації; 

– удосконалено модель стратегії підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин за відхиленням параметра технічного стану, в якій 

чутливість підвищено за рахунок зменшення кількості можливих станів в процесі 

експлуатації, достовірність підвищено за рахунок розширення кількості інженерного 

моніторингу параметрів технічного стану з двох до трьох і розширена область 

ефективного застосування за рахунок врахування ймовірності випадкового процесу 

виникнення несправності і її розвитку до відмови; 

– вперше встановили аналітичні моделі залежності математичних очікувань 

сезонного наробітку і частоти позаштатних та сезонного наробітку і частоти 

нормативних періодичностей інженерного моніторингу параметрів технічного стану 

сільськогосподарських машин; 

– вперше встановили аналітичні моделі визначення ймовірності 

працездатності та коефіцієнта готовності сільськогосподарських машин для 

удосконаленої моделі стратегії підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин за відхиленням параметра технічного стану; 



– дістало подальший розвиток і виявлено, що показники експлуатаційної 

довговічності, безвідмовності, ремонтопридатності сільськогосподарських машин за 

запропонованою стратегією підвищення працездатності не суперечать 

диференціальній функції теоретичного закону розподілу: логнормальний – 

інтенсивність відмов, інтенсивність відновлень, кількість відмов, міжремонтний 

ресурс, параметр потоку відмов; Гамбеловський – ймовірність безвідмовної роботи; 

коефіцієнт готовності, наробіток між відмовами; нормальний – міжремонтний 

ресурс, наробіток між відмовами; параметр потоку відмов, тривалість відновлень; 

Вейбула-Гнєденко – інтенсивність відмов, тривалість відновлень; гама – тривалість 

відновлень. 

Достовірність одержаних результатів та висновків ґрунтується на основі 

методів математичного моделювання об’єктів підмножин систем технологічних 

процесів відновлення працездатності сільськогосподарських машин та управління 

ними з використанням теорії матриць та математичної логіки; а в 

експериментальних дослідженнях були проведені лабораторно-польові 

випробування, виробничо-хронографічні спостереження, застосовувались 

обчислювальні експерименти, аналітичні дослідження моделей відновлення 

працездатності сільськогосподарських машин за допомогою програмних продуктів 

із використанням комп’ютерної техніки, а також, була використана матеріальна база 

для лабораторних і польових досліджень та професійної підготовки автора 

дисертації. 

Тому, на підставі викладеного матеріалу одержані результати, які відображені 

у висновках, можна вважати достовірними. 

 

5. Практичне значення одержаних результатів, що отримані дисертантом 

полягає у впровадженнях результатів дисертаційної роботи у виробництво, серед 

яких: 

а) Науково-технічні рекомендації і технології технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин, які рекомендовано до впровадження у виробничий 

цикл агропідприємств (Департамент технічної політики в АПК Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, акт від 21.11.2016 р.). Рекомендації із 

запровадження комплексних технологічних заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин, технічні засоби технологічного оснащення, 

технологія технічного обслуговування сільськогосподарських машин і її 

паспортизація умов виробничого циклу, рекомендовано до впровадження у 

виробничий цикл агропідприємств (Департамент інженерно-технічного 

забезпечення Міністерства аграрної політики та продовольства України, акт від 

16.04.2014 р.). Перелік параметрів технічного стану машинно-тракторного парку та 

склад комплекту засобів технічного обслуговування, рекомендовано до 

впровадження у виробничий цикл агропідприємств (Департамент науково-технічної 

політики Міністерства аграрної політики України, від 3.12.2004 р.). 

б) Науково-технічні рекомендації і технологія технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин, впроваджено у виробничих циклах підприємств 

Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» (Національна акціонерна 

компанія «Украгролізинг», акт від 23.11.2016 р.). Розроблена система технічного 



обслуговування сільськогосподарських машин практично реалізована у виробничих 

циклах в умовах сільськогосподарських підприємств Київської області 

(Агрокомбінат «Тарасівський», акт від 30.09.2005 р.; ВАТ «Кагарлицький 

бурякорадгосп», акт від 25.11.2003 р.; ВАТ «Западинське», акт від 10.05.2005 р.; 

ВАТ «Обухівська сільськогосподарська машино-технологічна станція», акт від 

10.10.2005 р.; СВК «Пінчуки», ТОВ «Агроспілка Нова», ВАТ «Устимівка», акт від 

10.10.2005 р.; НВП «Зерноінвест», Маслівський ДАТ, ТОВ імені А. Г. Бузницького, 

акт від 10.10.2005 р.; ПОСП «Дніпро»» Агрофірма «Переселенська», СТОВ 

«Леонівське», ДП «Слобідське», акт від 10.10.2005 р.) і Вінницької області (ДГ 

«Артеміда», акт від 12.09.2003 р.; ДГ «Корделівське», акт 16.09.2003 р.). 

Розроблений комплект пристроїв для визначення технічного стану 

сільськогосподарських машин встановлено на виробництво (ВАТ «Дунаєвецьке 

підприємство «Сільгосптехніка», акт від 10.09.2003 р.; СВАТ «Скадовське РТП», акт 

від 15.11.2002 р.). 

в) Авторське алгоритмічно-програмне забезпечення та інформаційна 

технологія «AgroTechMaintenance» із формування оптимальної періодичності 

обслуговування, мінімізації часу простоїв, оптимальних режимів безвідмовної 

роботи і розрахунку економічних критеріїв оцінки якості функціонування 

технічного обслуговування із урахуванням підвищення рівня працездатності 

сільськогосподарських машин, які апробовано в дилерській мережі ТОВ «Titan 

Machinery Ukraine» (ТОВ «Titan Machinery Ukraine», акт від 17.07.2019 р.). Основні 

методичні положення дисертаційних досліджень впроваджені в навчальному 

процесі Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(акт від 19.07.2019 р.). 

 

6. Відображення наукових положень в публікаціях. Основні положення 

дисертації викладено у 146 наукових працях, з них: 40 статей у наукових фахових 

виданнях України, 19 статей у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, 9 статей у наукових виданнях інших 

держав, національний і 2 галузеві стандарти України, 5 патентів України на корисну 

модель та патент України на винахід, 3 статті в інших наукових виданнях України, 

10 науково-методичних рекомендацій, 56 тез наукових доповідей. 

Наведені публікації відображають основний зміст дисертації. 

Результати кандидатської дисертації в матеріалах докторської та публікаціях 

не використано. 

 

7. Мова та стиль роботи. Дисертація та автореферат написані державною 

мовою. Стиль і виклад роботи логічний, послідовний і відповідає вимогам до 

наукових праць. Зміст роботи повністю висвітлює наукові результати і їх 

використання у виробництві. При викладенні тексту застосовується наукова лексика 

і термінологія. 

 

8. Аналіз дисертаційної роботи. На рецензування подана дисертаційна 

робота, яка складається із анотацій, вступу, 7 розділів, висновків, списку 



використаних джерел (485 найменувань) і 9 додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 584 сторінки, вона містить 32 таблиці та 87 рисунків. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, наведено зв’язок роботи з 

програмами, планами темами, сформульовані мета і завдання досліджень, викладено 

наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, а також особистий 

внесок здобувача в опублікованих працях. Подана інформація щодо апробації 

результатів дисертаційних досліджень. 

У першому розділі «Аналіз сучасних методологічних основ і техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин» 

виконано детальний аналіз сучасних методологічних основ і техніко-технологічних 

заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин та наведено 

висновки до розділу. 

У другому розділі «Аналітичне дослідження моделей комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин» 

формалізовано аналітичне дослідження моделей комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин та 

наведено висновки до розділу. 

У третьому розділі «Загальні методичні підходи і методика 

експериментальних досліджень комплексних техніко-технологічних заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин» розроблено методичні 

підходи і обґрунтована методика експериментальних досліджень комплексних 

техніко-технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин. 

У четвертому розділі «Експериментальні дослідження сезонних показників 

експлуатаційної довговічності, безвідмовності, ремонтопридатності і комплексного 

показника надійності сільськогосподарських машин» представлені результати та 

експериментальних досліджень сезонних показників експлуатаційної довговічності, 

безвідмовності, ремонтопридатності і комплексного показника надійності 

сільськогосподарських машин та виконано їх аналіз і наведено висновки до розділу. 

У п’ятому розділі «Експериментальні дослідження оцінювання 

пристосованості до технічного обслуговування сільськогосподарських машин» 

представлені результати експериментальних досліджень оцінювання 

пристосованості до технічного обслуговування сільськогосподарських машин та 

виконано їх аналіз і наведено висновки до розділу. 

У шостому розділі «Виробнича ефективність комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин» 

представлені результати виробничої ефективності комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин і 

наведено висновки до розділу. 

У сьомому розділі «Техніко-економічний аналіз комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин» 

представлено результати техніко-економічного аналізу комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин і 

наведено висновки до розділу. 

Протягом всього викладення теоретичних та експериментальних досліджень 



автор творчо підходить до побудови схем і графічних зображень, що відображають 

повну інформативність і легкість сприйняття викладеного матеріалу. Дисертація є 

завершеною науковою працею з достатньо обґрунтованими результатами, оформлена 

акуратно, написана логічно науковою мовою. Автореферат повною мірою 

відображає зміст і основні положення дисертації. 

 

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна робота 

виконана відповідно до вимог оформлення наукових праць. Достовірність 

отриманих результатів підтверджується логічним аналізом стану питання, 

теоретичними розрахунками, системно спланованими дослідженнями та 

комп’ютерною обробкою результатів досліджень. Зміст дисертаційної роботи 

логічно викладений з послідовно ув’язаною структурою. Результати роботи в повній 

мірі висвітлюють рішення сформульованих завдань у визначеній області 

досліджень. Результати досліджень представлені на конференціях та обговорені на 

конференціях, повністю представлені в опублікованих фахових працях. Висновки 

узагальнюють отримані результати по суті наукових положень та практичних 

рекомендацій з впровадження. 

Матеріали докторської дисертації Роговського Івана Леонідовича не містять 

матеріалів його кандидатської дисертації. 

 

Зауваження та пропозиції щодо змісту та оформлення дисертаційної 

роботи. Стосовно дисертаційної роботи та автореферату вважаємо за доцільне 

відмітити такі зауваження та побажання: 

1. У дисертаційній роботі доцільно було привести загальний перелік умовних 

позначень. 

2. Автором недостатньо приділено уваги аналізу показника оптимального 

періода профілактичних заходів відновлення працездатності 𝑇пз за моделями (1.3) і 

(1.4) для реальних умов експлуатації сільськогосподарських машин 𝑘тв = 𝑓(𝑇пз). 

3. Автором недостатньо приділено уваги аналізу за теорією розмірних 

ланцюгів безрозмірних коефіцієнтів 𝜁 і 𝜙 за моделями (2.38) і (2.39). 

4. Автором недостатньо приділено уваги опису методичного підходу до 

визначення ризику виникнення події відмови сільськогосподарської машини по 

одному фактору 𝑅 = 𝜆𝐴𝐶 ∙ Р (Ф/АС) ∙ 𝐶𝐴𝐶
̅̅ ̅̅̅ за моделлю (3.23). 

5. Автором недостатньо приділено уваги аналізу виразу 
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  при 

срt  і нормально випадковій величині   (п. 4.7 дисертаційної роботи). 

6. Автором недостатньо приділено уваги аналізу простоїв з причин відмови, і 

тривалості відновлення працездатності машини в інших наявний економічний 

збиток (п. 5.5 дисертаційної роботи). 

7. Автором недостатньо приділено уваги аналізу прогнозу час 

попереджувального відновлення працездатності сільськогосподарської машини при 

на t = ТВ, тобто на величину ΔТВ, за траєкторії В1−В2−В3 (п. 6.3 дисертаційної 

роботи). 



8. У додатках доцільно було навести повний лістинг коду розроблених 

комп’ютерних програм «AgroTechMaintenance». 

 

Відмічені та деякі інші зауваження, все ж таки, не є принциповими і тому не 

заперечують загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи.  

 

Висновок. 

Матеріали докторської дисертації Роговського Івана Леонідовича не містять 

матеріалів його кандидатської дисертації. 

Дисертаційна робота Роговського Івана Леонідовича проведена за актуальною 

темою наукового пошуку, основні результати достатньо обґрунтовані, узагальнені 

наукові положення зрозуміло адаптовані для використання на практиці. Нові 

рішення запропоновані здобувачем добре аргументовані та об’єктивно оцінені у 

порівнянні з уже відомими. Рівень системності досліджень свідчить про достатню 

наукову зрілість автора, його здібностей до логічного та послідовного ведення 

досліджень для отримання об’єктивних даних та формулювання з них висновків 

теоретичного та практичного значення. Основні результати досліджень в повній мірі 

були опубліковані автором у фахових наукових виданнях України та інших держав, 

пройшли належну апробацію та були схвально оцінені науковцями. 

Надані зауваження носять дискусійних характер і не принципові. 

Дисертаційна робота Роговського Івана Леонідовича на тему «Розробка 

комплексних техніко-технологічних заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин» являє собою завершену наукову працю і за своїм 

рівнем та практичною цінністю, змістом і оформленням повністю відповідає 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами та 

доповненнями), щодо дисертацій на здобуття наукового ступень доктора технічних 

наук за спеціальністю 05.05.11 – «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва». 

На підставі цього вважаю, що Роговський Іван Леонідович заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – 

«Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 

 

 

Офіційний опонент, 

доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри сільськогосподарських машин 

Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка 

 

Козаченко Олексій Васильович 

 

19 квітня 2021 року 


