
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП17; 

2. Назва:  Машиновикористання у тваринництві; 

 3. Тип: обов’язкова;  

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:   8;  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.т.н., професор 

кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і 

обладнання Налобіна О.О. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- працювати з інформацією щодо питань механізації тваринництва, 
- проводити порівняльне оцінювання і робити раціональний вибір необхідних засобів 
механізації виробничих процесів, 
- самостійно освоювати конструкції і принцип дії нової фермської техніки, 
- здійснювати регулювання машин і обладнання на заданий режим роботи; 
- брати участь у розробці ефективних технологічних процесів, обґрунтовувати структури 
ПТЛ, комплексів машин і обладнання, планувати заходи по ТО машин, контролювати 
дотримання технологічних і експлуатаційних регламентів під час їх виконання; 
розраховувати трудомісткість і строки виконання технічних заходів; 
- визначати ресурс машин, розробляти і будувати графіки використання технологічних 
комплексів машин, коригувати проведення робіт за поточною операти вною інформацією, 
організовувати зберігання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог 
нормативно-технічних матеріалів та умов виробництва, розраховувати експлуатаційні 
затрати; 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, в т.ч. в умовах підприємств, курсовий проект, контрольні заходи - іспит; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: рослинництво, 

сільськогосподарські машини  вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка, 

трактори і автомобілі; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: 
сільськогосподарські машини; 

12. Зміст курсу: Проектування потокових технологічних ліній водопостачання і 

напування тварин. Основи проектування потокових технологічних ліній (ПТЛ) і процесів 

приготування кормів. Розробка операційних та технологічних карт. Проектування 

потокових технологічних ліній прибирання та утилізації гною. Основи технічної 

експлуатації техніки. Показники ефективності використання техніки в тваринництві. 

Монтажепридатність обладнання та фактори, що впливають на неї. Розрахунок 

спеціалізованої заготівельної майстерні. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Машиновикористання в рослинництві: 

Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.100.102 «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва» вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів 

акредитації / М.О.Демидко, С.М.Бондар, Р.В.Шатров, В.Д.Гречкосій, В.І.Василюк, 

Л.О.Шейко, Н.В.Шейко; За ред. проф. Демидка М.О. — Ніжин: АСПЕКТ – Поліграф, 

2009, — 180 с.: іл.  

2. Практикум із машиновикористання в рослинництві: навчальний посібник /А.С.Лімонт, 

І.І.Мельник, А.С.Малиновський, В.В.Марченко, В.Л.Гуз, І.М.Грищенко / За ред. 

І.І.Мельника – К:. Кондор. – 2004. – 284 с. 

 3.  Алилуев В.А., Ананьин А.Д., Морозов А.Х. Практикум по эксплуатации МТП. М.: 

Агропромиздат, 1987. 304 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві. В.Ю.Ільченко, 

П.І.Карасьов, А.С.Лімонт та ін.: За ред. В.Ю.Ільченка. К.: Урожай, 1993. 232 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180год.  

Методи: інтерактивні лекції,  індивідуальні завдання, практичні завдання у виробничих 

умовах, розв’язок задач;  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий в кінці 7 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, оцінювання практичних завдань;                 

16. Мова викладання: українська. 

 

  Завідувач кафедри                                                                                С.В. Кравець, д.т.н., 

професор. 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:.ПП1; 

2. Title: Machinery in animal husbandry 

3. Type: Required; 

4. Higher education level:  І (bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered:  4; 

6. Semester when the discipline is studied:  7; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena O. Nalobina, 

doctor, Professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student should be able to: 

 - work with information on animal mechanization issues, 

 - to carry out a comparative assessment and to make rational choice of the necessary means of 

mechanization of production processes, 

 - to master independently the designs and principle of operation of new farm machinery, 

 - to regulate machines and equipment for a given mode of operation; 

 - to participate in the development of effective technological processes, to substantiate the 

structures of PTLs, complexes of machines and equipment, to plan measures for the maintenance 

of machines, to control compliance with technological and operational regulations during their 

implementation;  calculate the complexity and timing of technical measures; 

 - determine the resource of machines, develop and build schedules for the use of technological 

complexes of machines, adjust the work on the current operations with information, organize the 

storage of agricultural machinery in accordance with the requirements of regulatory technical 

materials and production conditions, calculate operating costs; 

10. Forms of organizing classes: Lectures, independent work, practical training, incl.  in 

business conditions, control measures are an exam; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: crop production, agricultural 

machinery, hoisting, transporting and transport equipment, tractors and cars, technology of 

cultivation and processing of agricultural products; 

Disciplines studied suputno with the specified discipline: agricultural machinery; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Course contents: Design of production lines for water supply and watering of animals.  

Fundamentals of the design of flow process lines (PTL) and feed preparation processes.  

Development of operational and technological maps.  Design of production lines for manure 

cleaning and utilization.  Fundamentals of technical operation of technology.  Indicators of 

efficiency of use of equipment in animal husbandry.  Mounting suitability of the equipment and 

the factors that affect it.  Calculation of specialized procurement workshop. 

13. Recommended educational editions: 1. Machines and equipment for livestock.  Volume 

1./O.A.  Naumenko, IG  Boyko, OV  Nankin;  in a row.  I.G.  Boyko.  - Х .: 2006. - 225 p. 

 2. Livestock machinery and equipment.  Volume 2./OA.  Naumenko, IG  Boyko, OV  Nankin;  

in a row.  I.G.  Boyko.  - X .: 2006. - 278 p. 

 3. Melnikov SV  Technological equipment of livestock farms and complexes / SV.  Millers.  - L 

.: Agropromizdat, 1985. - 640s. 

 4. Mechanization of production of livestock products / Ed.  I.I.  Revenge.  - K.: Harvest.  1994. - 

264 p. 

 5. Mechanization of livestock farms / Shabelnik BP, Troyanov MM, Boyko IG  etc./ Ed.  M.M.  

Troyanova.  - Kharkiv: CDTUSG, 2002. - 208 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30  hrs. Lectures, 30 H. Practical works, 120 hours Self-work. Together – 180 hours.  

Methods: interactive lectures, individual assignments, practical tasks in production conditions, 

solution of tasks; 

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is carried out on the 100-grade scale.  Final control (40 points): Examination test at 

the end of semester 8. 

  Current control (60 points): testing, questioning, evaluation of practical tasks; 

 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department BDMSGMio      S.V. Kravets, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


