
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У ТВАРИННИЦТВІ 

Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами методів розро-
бки та проектування потокових технологічних ліній обслуговування тварин 
і приготування кормів у тваринництві, а також наукових основ монтажу і ви-
сокоефективного використання як окремих машин, так і їх технологічних 
комплексів і техніко-економічних вимог та умов роботи у тваринництві. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у розв’язанні актуальних 
завдань комплексної механізації аграрного виробництва, ефективного вико-
ристання ресурсів та управління виробничими процесами, проектування екс-
плуатаційного і технічного регламентів з урахуванням умов господарства рі-
зних організаційних форм. Формування системи машиновикористання зумо-
влено, зокрема, утворенням господарств нового типу, що не мають власної 
інженерно-технологічної служби, дефіцитом енергетичних і технологічних 
ресурсів. Неодмінною умовою розв’язання існуючих проблем є належних те-
хнічний потенціал тваринницького виробництва. Програмою передбачено 
планування потоково-технологічних ліній в сучасних тваринницьких ком-
плексах та фермах. Поряд з енергетичною та економічними оцінками перед-
бачається оцінка доцільності використання машин та обладнання, механізо-
ваних процесів і технологій, прийняття ефективних рішень і стратегій розви-
тку технічного потенціалу виробництва інженерного обслуговування тварин-
ницьких господарств. 

Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1.  
ОБЛАДНАННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ. 

МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ І 
РОЗДАВАННЯ КОРМІВ 

Тема 1. Обладнання тваринницьких приміщень. Формування 
мікроклімату 

Тема 2. Машини і обладнання для кормоприготування 
Тема 3. Засоби зберігання, навантаження та роздавання кормів 

 
Розділ 2. 

МАШИНИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ, ОДЕРЖАННЯ 
ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

 
Тема 4. Машини і обладнання для прибирання й утилізації гною 
Тема 5. Доїльне обладнання 

 Тема 6. Машини та обладнання для первинної обробки молока 



Тема 7. Машини і обладнання для стрижки овець і обробки вовни. 
Машини і обладнання для збирання і обробки яєць. Засоби прове-
дення ветеринарно-санітарних заходів 

 
Розділ 3. 

ВИКОРИСТАННЯ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ У 
ТВАРИННИЦТВІ 

 
Тема 8. Загальна структура тваринницьких підприємств. Основи 
проектування потокових технологічних ліній і процесів. 
Планування тваринницьких об’єктів. 
Тема 9. Монтаж технологічного обладнання. 
Пусконалагоджувальні роботи. 
Тема 10. Основи технологічної експлуатації фермської техніки. 
Тема 11. Технічне обслуговування машин та обладнання. 
Тема 12. Зберігання техніки. Матеріально-технічна база. 
обслуговування фермерської техніки.  
 
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти бу-

дуть сформовані наступні компетентності*:  

**Загальні компетентності: 

 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 - знання та розуміння предметної області та розуміння професійної ді-
яльності;  

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 - вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 - здатність працювати в команді; 

 - здатність працювати автономно.  

***Спеціальні предметні компетентності :  

- знати методику обґрунтування і розробки механізованих 
технологічних ліній в галузі тваринництва, критерії оцінки і вибору 
технологічних та технічних рішень, 

- освоїти основи теорії і методику розрахунку основних параметрів об-
ладнання для тваринництва, методику обґрунтування і розробки механізова-
них технологічних ліній у галузі тваринництва, 

- знати критерії оцінювання і вибору засобів механізації виробничих 
процесів, засобів технічного обслуговування та ефективного використання 
фермівської техніки; 

- знати основи технологій переробки тваринницької продукції;  



- освоїти будову, робочі процеси і регулювання існуючих машин ги 
обладнання; 

- знати сукупність варіантів технічних рішень, що можуть бути 
застосовані для виконання механізованих операцій в тваринництві; 

  - знати методи обгрунтування і розрахунку параметрів мишинних 
технологій, а також визначення конструктивних параметрів та режимів 
роботи машин; 

- знати правила експлуатації та обслуговування машин, принципи 
ресурсозбереження, головні напрямки і тенденції розвитку машинобуду-
вання агропромислового комплексу. 

 
****Результати навчання:   

- самостійно освоювати конструкції та робочі процеси нової фермерсь-
кої техніки; 

- обґрунтовувати ресурсозберігаючі конструктивно-функціональні лі-
нійні схеми вдосконалених і нових технічних рішень; 

- виконувати розрахунки їх робочих органів, вузлів, механізмів і машин 
загалом для механізації виробничих процесів у тваринництві; 
- здійснювати технологічне налагоджування машин і обладнання на за-

даний режим роботи, діагностувати їх технічний стан і усувати можливі не-
справності. 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ УТВАРИННИЦТВІ» 
є лекції, лабораторні, практичні заняття, виконання курсового проекту  та са-
мостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Вид підсумкового контролю – іспит.  

Примітка: Компетентність* 

 – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів ми-
слення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати про-
фесійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на пев-
ному рівні вищої освіти.  

- Загальні компетентності** – універсальні компетентності, що не за-
лежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої профе-
сійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особи-
стісного розвитку.  

Рекомендованим є вибір загальних компетентностей:  
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



3. Здатність планувати та управляти часом.  
4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  
5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 8. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел.  
11. Здатність бути критичним і самокритичним. 
12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
15. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
16. Здатність працювати в команді.  
17. Навички міжособистісної взаємодії.  
18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
19. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп рі-

зного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльнос-
ті). 

20. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
21. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
22. Здатність працювати автономно.  
23. Здатність розробляти та управляти проектами.  
24. Навики здійснення безпечної діяльності. 
25. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
26. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
28. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  
29. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  
30. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
31. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності*** 
 – компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими 

для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. 
Результати навчання**** 
 – сукупність знань, умінь, навичок набутих особою у процесі вивчення 

навчальної дисципліни. 
 

 


	bookmark13
	bookmark14
	bookmark15
	bookmark16
	bookmark2
	bookmark3
	bookmark4
	bookmark5
	bookmark18
	bookmark23
	bookmark25

