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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

        Термін викладання: ІV семестр 

Місце проведення навчальної дисципліни: корпус №2,1-й поверх  кабінет №24. 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ  І  ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦМПЛІНИ 

Вивчення дисципліни базується на знаннях:  

ОК 7. Нарисна геометрія та інженерна графіка. 

ВК 8. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.  

ОК 9. Інженерна механіка. 

ОК 10. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів,  тощо. 

У свою чергу знання з дисципліни   «Машини і обладнання та їх використання в 

тваринництві»  будуть сприяти вивченню дисциплін:  

ОК 15. Експлуатація машин і обладнання. 

ОК 16. Ремонт машин і обладнання. 

ОК 5.  Охорона праці та безпека життєдіяльності. 

ОК 13. Трактори і автомобілі. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Призначення навчальної дисципліни 

   «Машини і обладнання та їх використання в тваринництві» забезпечує знання 

будови, регулювання, основи теорії і методи розрахунку як машин та обладнання 

для тваринництва з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних та 

техніко-економічних вимог, так і їх технологічних комплексів та умов роботи у 

тваринництві. Дає поглиблене вивчення наукових основ інженерного 

забезпечення, ефективного використання техніки та її працездатності при 

виробництві продукції тваринництва. Це базова основа знань пов'язаних з 



використанням машин, устаткування, приладів, інших технічних засобів, 

розповсюджених у галузі тваринництва  і його інфраструктурі. Виконання 

робочих циклів виробництва тваринницької продукції  супроводжується у будь-

якої машини, незалежно від того, працює, простоює чи транспортується, зміною 

фізико-механічних і геометричних параметрів деталей. Одночасно знижується 

техніко-економічні показники, к.к.д., термін експлуатації конструкції в цілому, 

що веде до неможливості подальшої експлуатації,  або її робота стає економічно 

недоцільною. Тому в процесі використання обладнання потребує технічного 

обслуговування, з метою підтримання його технічного стану.  

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Компоненти "Машини і обладнання та їх використання в тваринництві" є 

вивчення будови, регулювання, основи теорії і методи розрахунку як машин та 

обладнання для тваринництва з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-

ветеринарних та техніко-економічних вимог, так і їх технологічних комплексів та 

умов роботи у тваринництві.  Також технологічних вимог при правильній 

періодичності і правилах проведення технічного обслуговування машин, оцінки їх 

технічного стану методами діагностування і правилами зберігання техніки. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни 

    «Машини і обладнання та їх використання в тваринництві» - полягає в тому, 

щоб навчити студента володіти методами інженерного розрахунку як окремих 

робочих органів, так і вузлів, механізмів та машин загалом, навичками 

технологічного налагодження обладнання, методологією прогнозування розвитку 

галузі та основних напрямів її механізації, методами вибору і застосування у 

виробництві ресурсозберігальних технологій. Опанувати наукові основи про 

систему і види технічного обслуговування машин, про технологію технічного 

обслуговування і контроль роботоздатності, технічне діагностування машин, 

самостійної роботи в лабораторії та використанням набутих теоретичних знань для 

фахової підготовки та наступного практичного застосування на виробництві. 

  Знання навчальної дисципліни "Машини і обладнання та їх використання в 

тваринництві" будуть використані студентами при вивченні, експлуатації, 

розрахунку і проектуванні приміщень та механізованих процесів в тваринництві, 

при проведенні власних наукових досліджень у студентських наукових гуртках, 

при підготовці ними дипломних робіт, а також під час подальшої наукової роботи.    

Зміст навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Машини і обладнання та їх використання в  

тваринництві» є обов’язковою формує такі програмні компетентності: 

1. Інтегральна компетентність(ІК) 

Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи 

навчальні завдання в галузі аграрного виробництва або у процесі навчання, нести 

відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у певних 

ситуаціях. 

2.  Загальна  компетентність (ЗК) 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

  



3. Фахові компетентності спеціальності (ФК): 

ФК2. Здатність визначати експлуатаційні, економічні  

показники, а також робочі параметри агрегатів для їх застосування у 

технологічних процесах виробництва продукції рослинництва.  

ФК4. Здатність використовувати знання і практичні  

навички для експлуатації машин та орієнтації в асортименті сучасної техніки.  

ФК12. Здатність визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні 

параметри сільськогосподарської техніки, ії механізмів, систем, агрегатів та 

вузлів; визначати режими роботи та комплектування сільськогосподарських 

агрегатів; виконувати розрахунки потреб виробництва в сільськогосподарській 

техніці та обладнанні. 

ФК14. Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та 

розумінь, набуття вмінь та навичок, розв’язання конкретних задач та вирішення 

проблем у професійній галузі. 

4.  Програмні результати навчання(ПРН):  

ПРН2. Розв’язувати типові технічні задачі пов’язані з функціонуванням 

техніки та її впровадження в технології органічного землеробства при 

виробництві сільськогосподарської продукції. Проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі. 

ПРН3. Розуміти особливості будови і функціонування машин та систем, 

Ідентифікувати, класифікувати та описувати їх роботу.  

ПРН7. Вміти читати технічні креслення та відтворювати деталі машин у 

графічному вигляді згідно з вимогами системи конструкторської документації для 

розуміння будови і функціонування вузлів різних механізмів, систем машин і 

обладнання. Застосовувати принципи взаємозамінності, стандартизації та 

технічних вимірювань для визначення параметрів деталей машин. 

ПРН13. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації машин та обладнання для 

вирішення технічних завдань спеціальності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

  

 

Назва модулів, теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин  

Самостійна робота, 

 кількість годин 

лекційні 

заняття 

практичні 

заняття  

Модуль 1.  

Обладнання для утримання   тварин і водопостачання ферм, машини для 

приготування кормів. 

Тема1.Вступ. Машини і 

обладнання, та їх використання в 

тваринництві - як технічна 

дисципліна. 

2  4 

Тема 2 Стійлове, станкове  та 

кліткове обладнання для 

утримання тварин і птиці 

. 

2  4 

Тема3.Засоби теплопостачання 

та формування мікроклімату в 

тваринницьких приміщень 

2 2 4 

Тема4.Обладнання для 

водопостачання ферм та 

напування тварин 

 

2 2 4 

Тема5.Кормоприготувальні 

машини та агрегати. 
2 2 4 

Тема6 Подрібнення стеблових і 

соковитих  кормів 
2 2 2 

Тема7Теплова обробка кормів 2 2 2 

Всього модуль 1 14 10 24 

Модуль 2    

Машини і обладнання для розадачі кормів, видалення гною, обладнання для доїння 

корів і первиної обробки молока. 

Тема 8. Засоби для роздавання 

кормів. 

 

2 4 4 

Тема 9. Засоби для видалення та 

утилізації гною 
2  2 

Тема 10. Переробка гною. 2 2 2 

Тема 11. Доїльні апарати 2 2 4 

Тема12.Доїльні агрегати та 

установки 
2 4 4 

Тема13.Доїння у малих фермах. 2 2 6 



Тема 14. Машини і обладнання 

для первинної обробки молока. 
2 2 8 

Тема15.Стригальне обладнання . 2 2 8 

Всього модуль 2 16 18 38 

  

Теми практичних занять 

 

Назва теми 
Денна 

Кількість годин 

Тема 3. Вивчення будови та роботи теплогенератора, 

опалювального-вентиляційного обладнання. 

2 

Тема 4. Розбирання та збирання, регулювання і підготовка до 

роботи  насосів і автонапувалок.. 

2 

Тема 5. Вивчення будови , роботи , регулювання подрібнювачів 

стеблових кормів. 

2 

Тема 6. Вивчення будови, роботи, регулювання подрібнювач 

грубих соковитих кормів. 

                2 

Тема 7. Вивчення будови, роботи, регулювання молоткової 

дробарки. 
2 

Тема 8. Вивчення будови і роботи, регулювання стаціонарних  і 

мобільних кормороздавачів для ферм великої рогатої худоби. 

Вивчення будови і роботи, регулювання стаціонарних  і 

мобільних кормороздавачів для свиней. 

4 

Тема 9.  Розбирання , складання, регулювання 

гноєприбиральних засобів.. 
2 

Тема 11. Розбирання, дефектування , збирання і підготовка до 

роботи  двотактних доїльних апаратів. 

                     2 

Тема 12. Доїльна станція   для доїння у літніх таборах. 

Підготовка до роботи доїльної установки в режимі «доїння»  

Розбирання уніфікованих елементів, вивчення будови, принцип 

роботи. 

 

                     6 

Тема 14. Вивчення будови, роботи, регулювання машин і 

обладнання для первинної обробки молока. 

2 

Тема 15. Вивчення будови, роботи, регулювання стригального 

обладнання. 

 2 

Всього 28 

 

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів, 

як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 



Передбачена, в разі потреби, розробка аудіокурсу, дистанційних online курсів 

для здобувачів з особливими освітніми проблемами (інклюзивної освіти). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

Самостійна робота студента коледжу є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

 

Теми  самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Денна 

К-сть 

годин 

1 Тема 1. Вступ. Значення тваринництва в життєдіяльності 

населення країни. 
 

 

4 

2 Тема 2. Стійлове, станкове для утримання свиноматок. Кліткове 

обладнання для перепелів, вирощування бройлерів 

 

 

4 

3 Тема 3. Формування  мікроклімату в тваринницьких приміщень. 

Системи кондиціювання повітря в тваринницьких приміщеннях. 

4 

4 Тема 4 Обладнання для водопостачання ферм. Системи 

напування птиці. 
4 

5 Тема 5. Кормоприготувальні машини і агрегати. 

Кормоприготувальні комбайни. Способи та обладнання для 

пресування кормів. 

4 

6 Тема 6. Подрібнення стеблових і соковитих  кормів. 

Система машин для приготування сінажу. 
2 

7 Тема 7. Баротермічна обробка кормів. 

 

 

2 

8  Тема 8. Засоби для роздавання кормів. Системи роздавання 

кормів в птахівництві. 
4 

9  Тема 9. Засоби для видалення утилізації гною. Гідроплинні 

системи.  
2 

10  Тема 10. Переробка гною. Обладнання для буртування гною.  2 

11  Тема 11. Доїльні апарати для індивідуальних господарств 4 

12  Тема 12. Автоматизовані доїльні агрегати та установки. Доїльні 

роботи . 
4 

13  Тема 13. Обладнання для  санітарного обслуговування 

тваринницьких приміщень та ветеринарного догляду за 
6 



тваринами 

14 Тема 14. Машини і обладнання  для первинної обробки молока. 

Пастеризатори, сепаратори молока.  

 

8 

15  Тема 15. Обладнання для утримання овець на пасовищах. 

Електропастухи. 
8 

Всього 62 

 

Призначенням самостійної роботи студентів є поглиблення ними знань, 

одержаних на лекціях, формування вміння знаходити необхідний матеріал для 

підготовки до практичних занять, створення презентацій, написання рефератів,   

доповідей тощо. 

 

 

Графік самостійної роботи 

 

No 

з/п 

 

Вид самостійної 

роботи 

 

Кількість 

годин 

Термін 

Виконання 

 

Форма та метод 

контролю 

 

1 Підготовка до 

лекційних та 

практичних занять 

40 Щотижнево Усне та письмове 

(тестове)опитування 

2 Виконання 

індивідуальних 

завдань (доповідей, 

презентацій). 

22 5 рази в 

семестр 

Усний захист 

 Всього 62   
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5.   Практикум по машинах та обладнанню для тваринництва / [Бойко І., Грідасов 

В., Дзюба А. та ін.] ; за ред. О.П. Скорика, О.І. Фісяченка. – Харків: ХДТУСГ, 

2004. – 272 с. 

6.    Ревенко І.І. Монтаж і пусконалагодження фермської техніки / 



Ревенко І.І., Брагінець М.В., Роговий В.Д. та ін. ; за ред. І.І. Ревенка. – К. : Кон-

дор, 2004. – 400 с. 

 

  Додаткова література : 

   1. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва / (Бойко І.Г., Грідасов 

В.А., Дзюба А.І. та ін.); за ред. О.П. Скорика, О.І. Фісяченка. - Харків, 2004. – 272с. 

 2.  Теорія та розрахунок машин для тваринництва / (Б.П. Шабельник, М.М. 

Троянов, I.Г. Бойко та ін.); за ред. I.Г. Бойко. - Харків, 2002. 

3.   Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва / 

[Скорик О.П., Полупанок В.М., Науменко О.А. та ін.] ; за ред. О.П. Скорика, 

В.М. Полупанова. – Харків : ХНТУСГ, 2009. – 429 c. 

4. Механизация и автоматизация молочных ферм / (В.А. Ясенецкий, Н.П. Кукта, 

Л.В. Погорелый и др.) - К.: Урожай, 1992. – 392с. 

 5.  Ревенко І.І. Машиновикористання у тваринництві / Ревенко І.І., 

Манько В.М., Кравчук В.І.; за ред. І.І. Ревенка.– К. : Урожай, 1999. – 208 с. 

КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів:  

- поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за 

результатами занять – 59 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін.);  

- підсумок самостійної роботи та індивідуальних творчих завдань 

(письмовий контроль: робота в письмовій формі, виклад матеріалу на задану тему 

в письмовому вигляді та ін.) – 11  балів;  

- підсумковий контроль (автоматизоване електронне тестування) – 30 балів. 

Разом: 100 балів. 

 Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни 

(менше 35 балів), то він не допускається до  екзамену.  

Критерії оцінювання результатів навчання 

Вид навчальної діяльності  Бали 
Модуль 1 

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 7х1 
Участь у роботі на практичних заняттях 11х1 
Індивідуальні та групові творчі завдання (підготовка 

доповідей,  презентацій,  виконання макетів) 
7х1 

Модульне тестування 10 
Всього за модуль 1 35 

                            Модуль 2  
Участь у дискусіях на лекційних заняттях 8х1 
Участь у роботі на практичних заняттях 13х1 
Індивідуальні та групові творчі завдання (підготовка 

доповідей,  презентацій,  виконання макетів) 
4х1 



Модульне тестування 10 
Всього за модуль 2  35 
Підсумкове тестування (екзамен) 30 
Разом 100 

 

У кінці семестру здобувач вищої освіти може набрати до 50% підсумкової 

оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру, до 20% 

за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської 

активності і до 30% підсумкової оцінки - на екзамен. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Оцінка навчальних досягнень студентів за всіма видами контролю -

поточний контроль успішності і модульне тестування - здійснюється за 

національною системою та ECTS. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А                 відмінно 

82-89 В 
   добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

                                           
ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика щодо відвідування 

Лекційні та практичні заняття проводяться в навчальних кабінетах.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із 

керівником. 

У дистанційному режимі всі заняття проводяться через платформу 

дистанційного навчання  GOOGL CLASSROOM.  



Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини 

пропущеного заняття, здобувач презентує виконані завдання під час 

консультації викладача. 
 

Правила поведінки на заняттях 

Активна участь здобувачів на практичному занятті, під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, 

своєчасність виконання самостійної роботи, заохочення здобувачів до науково-

дослідної роботи. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін.  

Примітка: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання іспитів відбувається із 

дозволу керівництва  за наявності поважних причин (довідки).  

Політика щодо академічної доброчесності 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 

допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають 

бути авторськими та оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну 

доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Чернятинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету». 

Списування,  плагіат, фабрикація під час виконання самостійної роботи, 

екзамену заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання в коледжі. З 

метою контролю виконання завдань екзамену в дистанційній формі викладач має 

право протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-

комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти 

(GoogleMeet, Viber тощо). 

 


