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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Машиновикористання техніки в 

тваринництві» покликана дати знання про механізацію виробничих процесів у 

галузі тваринництва, що передбачає підвищення продуктивності та якості 

праці, інтенсифікацію галузі, підвищення культури і привабливості праці 

тваринників за рахунок впровадження машин, механізмів, обладнання тощо. 

Механізація виробничих процесів у тваринництві базується на використанні 

системи машин для комплексної механізації найбільш трудомістких процесів 

виробництва. До системи машин для тваринництва входять технічні засоби, 

призначені для механізації виробничих процесів, пов’язаних з наступним: 

заготівлею, приготуванням, роздачею кормів; доїнням корів і овець та 

первинною переробкою молока, водозабезпеченням ферм, видаленням гною з 

приміщень і територій ферм, стрижкою овець, збором яєць та їх первинною 

обробкою тощо. У даний час розроблені комплекси машин для механізації 

ферм великої рогатої худоби, свиней, овець, сільськогосподарської птиці 

тощо. Як будівництво тваринницьких ферм, так і розробка машин і 

механізмів для тваринництва мають базуватися на дотримані стандартів. 

Стандарт передбачає не тільки рівень розвитку науки, практики і техніки 

сьогодення, але враховує і перспективи їх розвитку. 

Розглянуто стан, напрямки та перспективи розвитку базових аспектів 

взаємодії об’єктів енергетики з технологіями виробництва с.-г. продукції, 

зокрема продукції тваринництва, з урахуванням їхньої взаємодії з довкіллям, а 

також головні шляхи зменшення можливих негативних наслідків. Енерго- та 

ресурсозбереження в тваринництві – вагома складова частина навчальної 

дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві», що визначає 

комплекс організаційних, правових, наукових, виробничих, технічних, 

інформаційних і економічних заходів, реалізація яких спрямована на ефективне 
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використання паливно-енергетичних ресурсів і нетрадиційних відновлюваних 

джерел енергії при виробництві продукції АПК, зокрема галузі тваринництва. 

Метою вивчення дисципліни є формування знань майбутніх фахівців з 

механізації с.-г. виробництва щодо наукових основ вибору і високоефективного 

використання технологічних комплексів та окремих засобів механізації в 

тваринництві; оволодіння знаннями у професійному впровадженні енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій та технічних можливостях використання 

відновлюваних джерел енергії для потреб енергозабезпечення АПК і, зокрема, 

галузі тваринництва. 

Завдання дисципліни полягає у: 

- вивченні принципів та наукових передумов організації технологічного 

процесу виробництва продукції тваринництва; 

- ознайомленні з основними напрямами державної стратегії України в 

енергозабезпеченні АПК; організаційно-правовими підходами до проблеми 

енергозбереження; методами оцінки енергоефективності виробничих 

технологій та виявлення непродуктивних втрат енергії в сфері АПК, в тому 

числі у тваринництві; 

- визначенні сучасних тенденцій у впровадженні енергозберігаючих 

технологій; стану і можливостей використання місцевих енергоресурсів та 

відновлювальних джерел енергії: сонця, вітру, біомаси та геотермальної енергії 

в умовах АПК.  

 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які здобувач набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

«Агроінженерія» 

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК3. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної аспектів 

діяльності. 

ЗК4. Здатність 

приймати обґрун-

товані рішення. 

ФК3. Здатність 

використовувати сучасні 

методи моделювання тех-

нологічних процесів і 

систем для створення 

моделей механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва. 

ФК4.Здатність 

застосовувати сучасні 

інформаційні та 

комп’ютерні технології 

для вирішення профе-

сійних завдань. 

ФК6. Здатність 

проектувати й вико-

ристовувати мехатронні 

системи машин і засоби 

механізації сільсь-

когосподарського 

виробництва. 

ФК7. Здатність 

проектувати, виготовляти 

і експлуатувати 

технології та технічні 

засоби виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання та 

РН2. Розробляти енергоощадні, 

екологічно безпечні технології 

виробництва, первинної обробки і 

зберігання сільськогосподарської 

продукції. 

РН3. Знати, розуміти і застосовувати 

норми законодавства, що стосуються 

професійної діяльності. 

РН4. Викладати у закладах вищої 

освіти та розробляти методичне 

забезпечення спеціальних дисциплін, 

що стосуються агроінженерії. 

РН5. Приймати обґрунтовані 

управлінські рішення для 

забезпечення прибутковості 

підприємства. 

РН6. Приймати ефективні рішення 

стосовно форм і методів управління 

інженерними системами в АПК. 

РН8. Створювати фізичні, 

математичні, комп’ютерні моделі для 

вирішування дослідницьких 

проектувальних, організаційних, 

управлінських та технологічних 

задач. 

РН9. Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення та сучасні 

інформаційні технології для 

вирішення професійних завдань. 



транспортування 

сільськогосподарської 

продукції. 

ФК8. Здатність 

використовувати методи 

управління й планування 

матеріальних та 

пов’язаних з ними 

інформаційних і 

фінансових потоків для 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств. 

ФК9. Здатність 

прогнозувати і за-

безпечувати технічну 

готовність 

сільськогосподарської 

техніки. 

ФК10. Здатність 

організовувати процеси 

сільськогосподарського 

виробництва на 

принципах систем 

точного землеробства, 

ресурсозбереження, 

оптимального природоко-

ристування та охорони 

природи; 

використовувати 

сільськогосподарські 

машини та енергетичні 

засоби, що адаптовані до 

використання у системі 

точного землеробства. 

ФК12. Здатність 

використовувати сучасні 

принципи, стандарти та 

методи управління 

якістю, забезпечувати 

конкурентоспроможність 

технологій і машин у 

виробництві 

сільськогосподарських 

культур. 

ФК14. Здатність 

гарантувати екологічну 

безпеку у 

сільськогосподарському 

виробництві. 

ФК15. Здатність 

комплексно впро-

ваджувати організаційно- 

управлінські і технічні 

заходи зі створення 

безпечних умов праці в 

АПК. 

РН10. Приймати ефективні рішення 

щодо складу та експлуатації 

комплексів маин. 

РН11. Застосовувати методи 

мехатроніки для автоматизації в АПК. 

РН12. Проектувати 

конкурентоспроможні технології та 

обладнання для виробництва 

сільськогосподарської продукції 

відповідно до вимог споживачів та 

законодавства. 

РН13. Здійснювати ефективне 

управління 
та оптимізацію матеріальних потоків. 

РН14. Забезпечувати роботоздатність 

і справність машин. 

РН16. Створювати і оптимізувати 

інноваційні техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні продукції і 

технічному сервісі. 

РН17. Здійснювати управління якістю 

в аграрній сфері, обґрунтовувати 

показники якості 

сільськогосподарської продукції, 

техніки та обладнання. 

РН18. Застосовувати 

багатокритеріальні моделі прийняття 

рішень у детермінованих умовах та в 

умовах невизначеності під час 

вирішення професійних завдань. 

РН20. Розробляти і реалізувати 

ресурсоощадні та природо-охоронні 

технології у сфері діяльності підпри-

ємств АПК. 

РН21. Розробляти заходи з охорони 

праці в сфері сільськогосподарського 

виробництва відповідно до чинного за 
конодавства. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Особливості виробництва продукції тваринництва. 

2. Сучасні технології виробництва продукції тваринництва. 

3. Організація робіт у тваринництві. 

4. Основні принципи проектування потокових технологічних ліній у 

тваринництві. 



5. Розробка операційних та технологічних карт. 

6. Технічна експлуатація машин та обладнання. 

7. Енергоресурси та їх використання. 

8. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики 

України. 

9. Енергозберігаючі технології при проектуванні тваринницьких 

підприємств. 

10. Концепції переходу на енергозберігаючі технології в 

кормовиробництві та технологічних процесах тваринницьких 

підприємств. 

11. Використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в 

тваринництві. 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Технологічний розрахунок доїльних установок 

2. Визначення та аналіз якісних показників молока 

3. Дослідження робочого процесу охолодника молока 

4. Технологія промивання доїльно-молочного обладнання та мийно-

дезінфікуючі засоби 

5. Методика розробки технологічних карт виробництва продукції 

тваринництва 

6. Визначення обсягів та організація робіт з технічного обслуговування 

7. Визначення енергетичних, економічних та екологічних еквівалентів 

паливно-енергетичних ресурсів 

8. Використання енергозберігаючих технологій при сушінні 

сільськогосподарської продукції 

9. Сучасні технології та обладнання для покращення насіннєвого та 

кормового матеріалу 

10. Використання геліоколекторів в сільськогосподарському 

виробництві 

11. Технології  та обладнання для переробки відходів тваринництва 

 

Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час 

консультацій або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням 

системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних 

платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 

заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, 

комунікаційних засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓   Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність,  



 


