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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Машини і обладнання та машиновикористання в 

тваринництві 

Викладач (-і) к.т.н., доц. Василюк В.І. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(068)8148215 

E-mail викладача vasulykv@ukr.net 

Формат дисципліни Заочний 

Обсяг дисципліни 3,0 кредити EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: відповідно до  розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

         Оволодіння методами інженерного розрахунку робочих органів, вузлів, механізмів 

та машин ; технологічними розрахунками машиновикористання в галузі тваринництва. 

3. Мета та цілі курсу  

Вивчення загальної характеристики машин і обладнання, їх будови, принципів дії, 

основ теорії і методів розрахунку машин та обладнання;  наукових основ монтажу, 

використання машин і технологічних комплексів.  

4. Результати навчання (компетентності) 

Знати методику обгрунтування і розробки механізованих і автоматизованих 

технологічних ліній у галузі тваринництва; вміти обгрунтувати структуру потокових 

технологічних ліній, комплексів машин і обладнання. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 24 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 год. 

самостійна робота 48 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

 ІІ 208 

«Агроінженерія» 

2 нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1.   Загальна 

структура тваринницьких 

підприємств. Задачі та 

проблеми 

машиновикористання у 

тваринництві. Обладнання 

тваринницьких приміщень. 

 

 

 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,3, 

6,] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практичн

ого 

заняття 

15 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 



 

Тема2 Планування 

тваринницьких об'єктів. 

Формування мікроклімату. 

 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3, 6, 

7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практичн

ого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема3. Внутрішнє 

планування тваринницьких 

об'єктів. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2, 4, 

6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практичн

ого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 4.   Основи проектування 

потокових технологічних ліній 

і процесів. 
Основи технологіі 

кормоприготування. 

Подрібнення кормів. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практичн

ого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 5. 

 Монтаж технологічного 

обладнання. 
Машини для теплової та 

хімічної обробки кормів. 

Дозатори кормів. 

 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3,6, 

7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практичн

ого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 6.   

Монтаж машин і обладнання 

потокових технологічних 

ліній. 
Обладнання для пресування 

кормів.  

Засоби зберігання, 

навантаження та роздавання 

кормів. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практичн

ого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема7. 

Пусконалагоджувальні 

роботи. 
Основи технологічної 

експлуатації фермської техніки. 

 Машини і обладнання для 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 



прибирання й утилізації гною. практичн

ого 

заняття 

Тема8. Технічне 

обслуговування машин та 

обладнання.  
Доїльне обладнання. 

Машини та обладнання для 

первинної обробки молока. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[5, 

7,8] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практичн

ого 

заняття 

15 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 9. Матеріально-

технічна база обслуговування 

фермерської техніки. 
Машини і обладнання для 

стрижки овець і обробки вовни. 

Машини і обладнання для 

збирання і обробки яєць. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[6, 8,] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практичн

ого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру 

та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 



зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Практичні заняття Практичне заняття проводиться з 

метою формування у студентів умінь і 

навичок з предмету, вирішення 

сформульованих  завдань, їх перевірка та 

оцінювання. За метою і структурою 

практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за практичне заняття 

враховується при виставлення 

підсумкової оцінки з дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю Змістовний модуль 1 

– оцінка за поточне тестування (5 балів); 

– оцінка за виконання аудиторних робіт 

(35 балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 балів). 

Змістовний модуль 2 

– оцінка за поточне тестування (5 балів); 

– оцінка за виконання аудиторних робіт 

(25 балів); 

– оцінка за самостійну роботу (20 балів). 

 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини 

відпрацьовується студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від 

причини пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, 

отримані студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському 

та лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних 

груп. 

8. Рекомендована література 

1. Ревенко І.І. Машиновикористання у тваринництві / Ревенко 1.1., Манько В.М., 

Кравчук В.І. - К. : Урожай, 1999. - 208 с. 

2. Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва / 

Ревенко І.І., Манько В.М., Зарайська С.С. та ін. ; за ред. І.І. Ревенка. - К. : Урожай, 

1994.-288 с. 

3. Механізація тваринницьких ферм / Шабельник Б.П., Троянов М.М, Бойко І.Г. та 



ін.; за ред. М.М. Троянова. - Харків : ХДТУСГ, 2002. - 208 с. 

4. Практикум по машинах та обладнанню для тваринництва / Бойко І., Грі-дасов 

В., Дзюба А. та ін. ; за ред. О.П. Скорика, О.І. Фісяченка. - Харків : ХДТУСГ, 2004. - 

272 с. 

5. 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. Полу ланова. - 

Харків : ХНТУСГ, 2009. 

6. Ревенко І.І. Механізація тваринництва / І.І. Ревенко, В.М. Щербак. - К. : Вища 

освіта, 2004. -319 с. 

7. 8.Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва / В.М. Сиротюк - 

Львів : Магнолія Плюс, 2004. - 200 с. 

 

 

 

 

Викладач ________________ Василюк В. І. 

 
 


