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МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ  

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 

 

МЕТА РОБОТИ - засвоїти методику  розробки технологічних 

карт виробництва продукції тваринництва. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки  

Вивчити: 

- основні терміни системи; 

- вихідні дані для розробки карт  [1, c.133]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- перелік вихідних даних для розробки технологічних карт. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Які вихідні дані потрібні для розрахунку технологічних 

карт? 

1.2.2 Які розрахунки виконують в технологічній частині карти? 

 

1.3 Рекомендована література 

1 Проектування механізованих технологічних процесів 

тваринницьких підприємств /І. І. Ревенко, В. Д. Роговий, В. І. 

Кравчук, В. М. Манько, М. М. Чос. За ред. І. І. Ревенко. – К.: Урожай, 

1999 – 187 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Вивчити: 

- технологічну частину карти [1, c.133…136;] 

- документацію і перелік виконавців робіт. 

2.1.2 Ознайомитися з: 

- варіантами схем потокових технологічних ліній; 

- найбільш характерними схемами технологічних ліній. 

Скласти звіт та захистити роботу. 
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2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Наочні стенди, макети. 

2.2.2 Інструкція з охорони праці на робочому місці.  

2.2.3 Методичні вказівки до практичної роботи №5. 

 

2.3 Теоретичні відомості з теми 

Технологічні карти виробництва основних продуктів 

тваринництва і птахівництва розроблені з урахуванням досвіду роботи 

кращих сільськогосподарських підприємств, досягнень науки і 

техніки, сучасного стану техніко-технологічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва та прогнозованих  позитивних 

зрушень в найближчий перспективі, а також враховані вимоги 

ресурсозбереження і екологічного захисту навколишнього 

середовища. 

Виробництво тваринницької продукції - складний і багато 

компонентний процес, який об'єднує велику кількість різних операцій, 

де задіяні тварини, будівлі, машини і обладнання, матеріали і енергія, 

і саме основне, люди, як ті що безпосередньо обслуговують тварин, 

так і ті що пов'язані з процесом побічним способом. Головною 

задачею, при цьому, є отримання максимальної кількості продукції 

при найменших експлуатаційних витратах, що можна досягти після 

проведення аналізу різних варіантів технологій виробництва 

продуктів тваринництва. В основу удосконалення 

внутрішньогосподарського планування та посилення режиму економії 

покладено нормативний метод, який забезпечує планування і враховує 

обсяг виробництва, затрати праці та ресурсів в конкретних умовах 

господарства. Найбільш доступною формою виконання такого аналізу 

є складання технологічних карт виробництва продуктів тваринництва 

та птахівництва та вибору оптимальних варіантів, шляхом зміни 

системи і способу утримання тварин і птиці, засобів механізації 

трудомістких процесів, набору машин і обладнання та раціонів 

годівлі,  

Технологічна карта - це технологія виробництва тваринницької 

продукції, інженерне забезпечення виконання технологічних процесів 

та розрахунок затрат праці і експлуатаційних витрат на одиницю 

продукції в конкретної технології, техніки  та  організації 

виробництва,  яка складається стосовно до окремої ферми чи 

комплексу по виробництву заданого виду продукції. 
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За технологічною картою можна визначити всю операційну 

структуру та обсяг виробництва, систему машин та обладнання, 

кількісний та якісну склад обслуговуючого персоналу, структуру та 

загальну суму експлуатаційних витрат. 

Розроблені технологічні карти включають: 

- вихідні дані; 

- технологічну частину, яка включає послідовність операцій і 

обсяг виконуваних робіт; 

- інженерну частину: перелік і кількість технічного 

оснащення виконуваних операцій; 

- економічну частину, показники затрат праці, капітальних 

вкладень та експлуатаційних витрат. 

Розрахунок технологічної карти розпочинається з заповнення 

вихідних даних про вид продукції, кількість поголів'я, спосіб та період 

утримання, планову продуктивність, раціон годівлі та нормативних 

витрат води і) підстілки. Вихідні дані приймаються таким чином, щоб 

охопити як можна більше різних варіантів по поголів'ю тварин, 

плановій продуктивності, добових раціонів годівлі, систем і способів 

утримання. 

В технологічній частині наводиться повний перелік всіх 

операцій в тій послідовності, яка передбачена функціональними 

схемами виробничих процесів, і які необхідно виконувати для 

одержання кінцевої (запланованої) продукції. Найменування 

технологічних операцій заносяться в другу колонку технологічної 

карти і відображають які роботи необхідно виконати на протязі доби, 

обслуговуючи те чи інше поголів'я тварин і птиці при виробництві 

заданої продукції. Крім основних операцій в технологічну карту 

можуть бути внесеш також разові операції, наприклад, зооветеринарні 

(бонітіровка, щеплення, штучне осіменіння, контрольне доїння та 

інші). Обсяг робіт Q по кожній із вибраних операцій розраховується за 

наступною формулою 

n/1000mgQ  ,    (1)  

де g - добова норма об'єму робіт, хв./гол.; кг/доб.;  

m - кількість поголів'я, гол.;  

n - тривалість утримання, діб. 

Коли об'єм робіт не впливає на подальші розрахунки, або він 

наведений (в годинах, то в цій колонці робиться прочерк). 
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В інженерній частині технологічної карти, тип і марка машини 

або обладнання приймаються такими, які є в господарстві, або які 

господарство в змозі придбати, в тому числі і закордонне обладнання. 

При виборі технологічного та енергетичного обладнання перевага 

віддається тим  технічним засобам, які найкраще забезпечують 

виконання заданої роботи у повній відповідності до зоотехнічних 

вимог даного процесу; мають достатню продуктивність і можливість 

використання не лише як окремої машини, а й у складі потокових 

технологічних ліній; відрізняються відносно низькими метало - та 

енергоємністю, високою надійністю і довговічністю, простотою 

конструкції, а також кращою ремонтоздатністю. 

Тривалість роботи кожного технічного засобу протягом доби 

визначається за наступною формулою 

еД Q/qТ  ,     (2) 

де  Q - добовий обсяг роботи; 

qе - експлуатаційна продуктивність технічного засобу  

qе=(0,8…0,85) qм 

де qм – нормативна продуктивність технічного засобу. 

В економічній частині технологічної карти виконуються 

розрахунки затрат праці, кількості обслуговуючого персоналу, 

вартість капіталовкладень визначаються собівартість продукції, 

рентабельність її виробництва, трудомісткість та інші. 

Витрати праці за добу і за період, люд.-год., визначаються 

відповідно наступними формулами 

Зд=q∙m/60    (3) 

Зп=q∙m∙n/60,     (4) 

де q - норматив часу на виконання заданої операції за добу, 

люд.-хв./гол.  

Підбір виконавців по спеціальностям та присвоєння їм 

тарифного розряду проводиться згідно операції по прийнятій 

нормативній тарифікації робіт в тваринництві. 

Кількість обслуговуючого персоналу, люд., розраховується 

виходячи із добового ліміту часу Д за формулою 

К =
  

 
     (для доярів К =

  

       
),  (5) 

де Д - добовий ліміт часу, Д = 8 год.; 

пм – кількість машин, шт.; 

кд – кратність доїння, кд = 2. 
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Вартість капітальних вкладень складається із вартості будівель, 

споруд, машин і обладнання, приладів виробничого та господарського 

інвентарю. Капітальні вкладення розраховуються по кожному виду і 

визначається загальна сума. 

При наявності нормативу вартості головомісця для даної 

технології вартість будівель і споруд можна розрахувати за формулою 

ВБ = П • ВГМ , грн.,    (6) 

 

де П - поголів'я тварин або птиці, гол.  

ВГМ - вартість головомісця, грн. 

 

Вартість машин і обладнання приймається у розмірі 50-70% від 

вартості будівель і споруд. 

Заключним етапом обґрунтування технологічних карт з 

виробництва продукції тваринництва і птахівництва є розрахунок 

наступних техніко-економічних показників. 

Собівартість одиниці продукції тваринництва, грн.  

ВППВС / , грн. /ц    (7) 

де ПВ - поточні витрати на виробництво продукції 

тваринництва, грн.; 

ВП - валове виробництво продукції, ц.  

 

Прибуток від реалізації продукції, грн.: 

ПВЦВПП  , грн.   (8) 

де Ц - ціна реалізації одиниці продукції тваринництва, грн.  

 

Рівень рентабельності виробництва продукції тваринництва, %: 

%100/  ПВПР     (9) 

Трудомісткість виробництва продукції тваринництва, люд.-

год/ц: 

цгодлюдВППТ рр /..,/  ,    (10) 

де Пр - витрати праці на виробництво продукції, люд.-год. 
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Після розрахунку економічних показників, по кожному із 

запропонованих варіантів, вибирається той в якого ці показники 

відповідають сучасним вимогам. 

 

2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який 

вміщує дані: 

1Номер, найменування та мета роботи. 

2 Перелік вихідних даних для розрахунку. 

3 Розрахунки технологічних карт. 

Пункти 1, 2  студент виконує самостійно, як підготовку до 

лабораторних занять. 

  

2.5 Контрольні запитання 

2.5.1 Які вихідні дані потрібні для розрахунку технологічних 

карт? 

2.5.2 Як визначають тривалість роботи технічного засобу? 

2.5.3 За рахунок якого об’єму башти враховується 

нерівномірність споживання води? 

2.5.4 Складові витрат води на фермі. 

2.5.5 Назвіть джерела водопостачання. 
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ДОДАТКИ 

Таблиця А1-Операційна карта роздавання корму тракторним 

кормороздавачем 
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Видача корму в 
годівниці 

т 1,5 
ХТЗ, 
ЮМЗ 

КТУ-10А 

1 
 

1 

Нерівномірність 
роздавання ±15% 

Швидкість 
1,62-2,1 км/год. 
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Приклад  

Таблиця А2 - Технологічна карта виробництва молока (літній  період) 
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Технологічна карта виробництва молока 

 

Вихідні дані  
 

Найменування Показники 

Для прикладу Для власних 

розрахунків 

Поголів'я, гол 200 400 

Cпосіб утримання прив'язний прив'язний 

Продуктивність, кг 3500 3700 

Телят від 100 кopiв 92 94 

Утримання телят до 20 діб До 20 діб 

Витрати води, л 95 97 

Вихід гною, кг 55 57 

Витрати підстилки (Л/3)*, кг 1,5/2,5 1,6/2,7 

*Примітки: (Л/3) - позначення добової витрати 

підстилки для літнього та зимового періодів 

утриманняна 1-ну корову. 

 

 

Добовий раціон годівлі для дійних корів продуктивністю 

3500…4000 кг/рік  

Види кормів 
Кількість 

Літній Зимовий 

Комбікорми, кг 1,6 1,4 

Силос кукурудзяний, кг — 15,0 

Коренеплоди, кг — 5,0 

Сіно бобово-злакове, кг — 3,5 

Сінаж, кг — 8,5 

Солома на корм, кг 2,0 2,0 

Зелени корми, кг 45,0 — 

Кормових одиниць, к.од. 10,8 9,2 

 


