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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС 
-     2,25 

Галузь знань 
14  "Електрична інженерія"       Цикл професійної та 

практичної підготовки (шифр і назва) 
 

Модулів (розділів) – 3 
Спеціальність 

141 "Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка"  

( шифр і назва) 

Рік підготовки 
2 –й - й 

Семестр 
Загальна кількість годин   
–  68 год 

    3-й 4 -й -й  -й 
Лекції 

Для денної форми 
навчання: 
аудиторних -  36 год. 
самостійної роботи 
студента -  16 год. 
 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

молодший спеціаліст  

16- год. 20-год. год. год. 
Практичні, семінарські 

10- год. 6- год.  год. год. 
Лабораторні 

год. год. год. год.  
Самостійна робота 

10-год. 6- год. год. год. 
Курсове проектування:  

год. год. год. год. 
Вид контролю:  

 залік   
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 
(%): 
для денної форми навчання  –  76% / 24 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення дисципліни  "Машини та обладнання  в агропромисловому комплексі" є 
ознайомлення студентів з технологією  та технікою  виробництва, переробки та зберігання 
сільськогосподарської  продукції. 
 
Завдання оволодіти  знаннями технології  та техніки  виробництва, переробки та зберігання 
сільськогосподарської  продукції. 
 
 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
 
знати  

- будову та технологiчний процес роботи машин i обладнання, що застосовуються в 
рослинництвi i тваринництвi; 

- машини i обладнания, що застосовуеться для переробки сiльськогосподарськоi продукцii; 
- способи i режими зберiгання сiльськогосподарської  продукцii та машини i обладнання, що 

використовуються пiд час зберiгання сiльськогосподарської  продукцii; 
вміти  

- обирати машини i обладнання для складання вiдповiдного технологiчного процесу; 
- застосувати накопиченi знания в модельованих практичних ситуацiях; 
- знаходити мiждисциплiнарнi зв'язки, що забезпечить беззаперечну системнiсть вивчення 

навчального матерiалу професiйних дисциплiн. 
 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни. 
 

Вступ 

 Вступний інструктаж. Завдання і зміст дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами 
навчального плану. Значення механізації виробничих процесів  сучасного сільськогосподарського 
виробництва та основні напрямки її розвитку. 
  

1. Технічні засоби енергетики АПК. 
 

1.1. Характеристика енергетики АПК.  
Механічні та електромеханічні  засоби  сільськогосподаської енергетики. Класифiкацiя 

енергетичних засобів та їх призначення . 
 

1.2. Двиrуни внутрiшпьоrо зrоряння, силовi персдачi, 
ходовi частипи мобiльних машин. 

 
Класифiкацiя й загальна будова двигунiв внутрiшнього згоряння. Робочi цикли двигунiв 

внутрiшнього згоряння. Загальна будова i робота кривошипно-шатунного механiзму. Механiзм 
газорозподiлу, системи живлення дизельного, бензинового двигунiв, системи охолодження, 
змащування, пуску i запалювання. Трансмiсiя і вал вiдбору потужностi. 
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Практичне заняття №1 
Вивчення будови та роботи дизельних і бензинових двигунів. 

 
 

1.3. Механізми керування , гідравлічна  та  пневматична системи  механічних машин. 
Системи кліматконтролю в салоні сільськогосподарської техніки. 

 
Конструкція  і  робота рульового керування.  Гідравлічні і електричні підсилювачі керма. 

Типи гальмівних систем. Елементи гідравлічної, пневматичної системи. Системи обігріву та 
кондиціювання  в салоні  сільськогосподарської техніки. 

 
1.4. Електричне та електроне обладнання мобiльних  машин. 

 
Системи електрообладнання тракторів автомобілів їх призначення та основні 

складові. Електронна система впорскування пального, контрото за ходовою частиною. 
Електронна система контролю  за посiвними та збиральними агрегатами. Електронна система 
контролю за внесенням мiнеральних добрив, гербiцидiв та пестицидiв. 

 
Практичне занятгя № 2 

 
Вивчення розмiщення вузлiв i приладiв електричного обладнання  на мобiльних машинах. Читаня  
схем ектричного обладнання  мобiльних машин. 

 
 

1.5. Механiзацiя завантажувально-розвантажувальних процесів 
сiльськогосподарського  виробництва 

 
Застосування завантажувально-розвантажувальних механiзмiв у сiльсько 

господарському    виробництвi.    Гiдравлiчнi,    електричнi,    пневмоелектричнi, канатнi 
пiднiмальнi механiзми, будова принцип роботи. 

 
 
 

2. Машини та обладнання для вирощування, переробки  
і зберiгання продукцiї рослинництва. 

 
2.1. Машини        та обладнання  для зрошування.  

 
Механізація  робіт по зрошуванню земель. Обладнання  i устаткування зрошувальних 

систем. 
 

2.2. Обладнання  для споруд  захищеного грунту. 
 

Види споруд захищеного грунту. Технологічні процеси в спорудах  захищенного грунту. 
Електричне обладнання для парників та теплиць.  

 
 

2.3.  Машини для протруювання, транспортування, сівби посівного матеріалу. 
 
Будова, принцип дії електричнихмашин для протруювання насіння. Пневматичні, механічні, 

автомобільні пристрої для транспортування посівного матеріалу. Машини для посіву зернових 
культур, буряка, моркви коренебульбоплодів. 
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2.4. Машини для догляду за посiвами i впесення добрив та отрутохiмiкатiв. 
 
 Механiчний обробiток грунту.  Машини  для  внесення гербiцидiв  i пестицидiв.  
 
 

2.5. Механiзацiя збирання зернових культур. 
 
 Машини для збирання зернових i зернобобових культур. Технологiчний процес роботи 
зернозбирального  комбайна.   
 

2.6. Машини та обладнання  для очищення, сортуванняя, сушiння, зберiганпя зерна 
 
 Електричне обладнання для первинної обробки зернових культур.  Електропривiд 
рабочих органiв машин та агрегатів первинної обробки зерна. Принципи керування машинами 
первинної обробки зерна. Зерносушарки та бункери активного вентилювання зерна. Принципи 
керування зерносушарками та бункерами активного вентилювання зерна.  
 

Практичне  заняття № 3 
 
Ознайомлення з машинами i обладнанням  зерносховищ.  Контроль  за якiстю насiння пiд час 
зберirання. 
 
 

2.7. Обладнання для виготовлення круп i переробки зерна на борошно 
 
 Зерно як продукт переробки. Технологiя виробництва борошна. Технологія виготовлення 
круп. Електричне обладнання для переробки зерна. 
 
 

2.8. Обладнання технологiчних лiнiй для переробки олiйних культур 
 
 Особливостi зберiгання насiння олiйних культур. Технологія  одержання oлiї. Електричне 
обладнання для зберiгання та переробки олiйних культур. 
 

2.9. Збирання, переробка i зберiгання цукрових бурякiв 
 
 Обладнання для збирання i зберiгання цукрових бурякiв. Технологiчний процес 
виробництва цукру. Електричне обладнання для виробництва цукру.  
 

2.10. Технологiя  переробки  i  зберiгання овочiв та  плодiв 
 
 Технологія зберігання овочів та плодів. Електричне обладнання овоче- та фруктосховищ. 
Електромеханiчне  обладнання для переробки плодiв i овочiв. 
 

Практичне заняття №4 
 
Ознайомлення  з машинами  i обладнанням  для зберiгання   овочів  i плодів. 
 
 

2.11. Механiзацiя заготiвлi та зберiгання кормових культур 
 
 Мета i значения механiзацiї  заготiвлi кормiв та пiдготовки їx до згодовування. Технологiчнi 
схеми та засоби механiзацiI заготiвлi стеблових кормiв (силосу, сiна, сiнажу).  
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3. Машини та обладнання для виробництва, переробки 
і зберiгання  продукції тваринництва 

 
3.1. Загальна  будова  i  оснащення тваринницьких пiдприємств.  Обладнання для пiдтримання 

мiкроклiмату у тваринницьких примiщеннях 
 
 Типи та виробничо-технiчна характеристика тваринницьких пiдприємств.  Сучаснi способи 
утримання тварин  i птицi та електромеханiчне обладнання тваринницьких  примiщень. Значення 
мiкроклiмату, його параметри i фактори, що його формують. Електричне обладнання для 
пiдтримання мiкроклiмату в  тваринницьких та птахівничих примiщеннях. 
 

Практичне  заняття №5 
 
Ознайомлення з обладнанням для створення мiкроклiмату. 
 

3.2. Обладнання для водопостачання та напуваняя тварин 
 
 Типи водонасосних установок, що використовуються в системах 
водопостачання сільськогосподарських споживачів. Електронасосні агрегати 
водонасосних установок. Принципи керування водонасосними установками. Типи 
напувалок їх будова та принцип дії. 
 

3.3. Машини та обладнання для отримання концентрованих кормiв 
 
 Поняття про комбiнованi та концентрованi корми. Будова та електропривiд 
подрiбнювачiв концентрованих кормiв.  
 

3.4. Машини та обладнання для переробки соковитих i грубих кормiв 
 
 Соковитi та грубi корми в рацiонi тварин. Електромеханiчне обладнання для 
подрiбнення соковитих i грубих кормiв, принцип його роботи. 
 

3.5. Машини та обладнання для обробки коренебульбоплодiв 
 
 Способи подрiбнення коренебульбоплодiв. Технологiчнi схеми переробки 
коренеплодiв. Електромеханiчне обладнання для подрiбнення коренебульбоплодiв.  
 

3.6. Машини та обладнання для тепловоi обробки кормiв 
 
 Способи теплової обробки кормів. Електртромеханічне обладнання для теплової 
обробки кормів.  
 

3.7. Машини та обладнання  для приготування вiтамiшюго трав'яного борошна та 
пресованих кормiв 

 
 Технологiчнi схеми приготування вiтамiнноrо борошна та пресування кормiв. 
Електромеханiчне обладнання для  лiнiй приготування вiтамiнного борошна та пресування  кормiв. 
 
 

3.8. Потоковi технологiчнi лiнiї  для приготуваня кормiв 
 
 Технологiї приготування кормiв. Кормоприготувальнi цехи для свиней, птицi та 
великої рогатої худоби. Електромеханiчне обладнання рiзних видiв кормоцехiв. 
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Практичне заняття №6 
 
Вивчення будови та принцип дiї  машин для кормоприготувальних цехiв. 
 
 

3.9. Механiзацiя процесу роздавання кормiв 
 
 Вимоги до кормороздавачiв та їх класифiкацiя. Різні типи кормороздавачів, їх будова 
та принцип дії. 
 

3.10. Машини та обладнання для видалення, утилiзацiї гною 
 
 Зоовимоги до процесу видалення гною та послiду. Мобiльне та стацiонарне 
електромеханiчне обладнання для видалення гною. Способи утилiзацiї гною та послiду.  
 
 

3.11. Машини  та обладнання  для утримання  свиней  i великої рогатої  худоби 
 
 Типи тваринницьких господарств та органiзацiя  стада.  Технологiчнi процеси в 
тваринницьких примiщеннях. Електромеханiчне обладнання для утримання свиней та великої  
рогатої  худоби. 
 

3.12. Машини та обладнання для доїння корiв i первюшоi обробки та 
зберiгання молока 

 
 Фiзiологiчнi основи  машинного доїння. Класифiкацiя, конструктивно-функцiональнi 
схеми доїльних  установок та агрегатів. Електромеханiчне обладнання для доїння, первинної 
обробки та переробки молока.  
 

Практичне  заняття №7 
 

Ознайомлення з обладнанням  для доїння та первинної обробки молока. 
 
 

3.13. Машини та обладнання для утримання птицi, сортування i зберiгання яєць та 
отримання пiр'я i пуху 

 
Способи утримання птицi. Комплекти електромеханiчного обладнання  для утримання 

птахів. Машини та обладнання для збору та сортування яєць. Забiй птицi, сортування пiр'я i 
пуху. 
 

3.14. Машини та обладнання для забою тварин, птицi та переробки м'яса 
 

Цехи забою тварин i птицi, технологiчнi схеми. Обробка туш та низькотемпературне 
зберiгання. Електромеханiчне обладнання для забою, зберiгання, переробки м'яса. Машини та 
обладнання для виготовлення м'ясних виробiв. 
 

3.15. Машини та обладнання для утримання, стрижки,  купання овець та  пакування вовни 
 

Способи утримання овець. Стригальнi пункти, їх  оснащення. Способи купания овець. 
Електромеханiчне  обладнання  для утримання, стрижки, купання овець та пакування  вовни. 
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3.16. Обладнання для отримання бiопалива з продукцiї та вiдходiв 
сiльськогосподарського виробництва 

 
Види бiологiчного палива. Технологiя отримання та електромеханiчне обладнання i 

устаткування для  отримання  бiоетанолу,  бiогазу, твердого палива з продукцiI та вiдходiв 
сiльськогосподарського виробництва. 
 

Практичне заняття №8 
 
Ознайомлення з технологiчними лiнiями для отримання бiопалива з продукцiї та вiдходiв 
сiльськогосподарського виробництва. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви модулів (розділів) і тем 

За навчальною програмою денна форма 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

ле
к 

ла
б.

 

пр
., 

се
м 

 

с.
 р

 

ле
к 

ла
б.

 

пр
., 

се
м 

 

с.
 р

 

Вступ 1 1    1 1    
           
1. Технічні засоби енергетики  в  АПК 17 6  4 7 14 6  4 4 
1.1  Характеристика енергетики АПК 2 1   1 1 1    
1.2  Двигуни внутрішнього згоряння, силові  3 1  2  3 1  2  
передачі, ходові частини мобільних  машин           
1.3 Механізми керування, гідравлічна та 3 1   2 3 1   2 
пневматична  системи механічних машин.           
Системи клімат контролю в салоні 
сільськогосподарської техніки. 

          

1.4  Електричне та електронне обладнання  6 2  2 2 6 2  2 2 
мобільних машин.           
1.5  Механізація завантажувально-ровантажу-  3 1   2 1 1    
вальних процесів сільськогосподарського           
  виробництва           

           
2. Машини та обладнання для вирощування, 25 8  4 13 22 8  4 10 
переробки і зберігання продукції рослиництва           
2.1  Машини та обладнання для зрошування 2 1   1 1 1    
2.2 Обладнання для споруд захищенного грунту 2 1   1 1 1    
2.3 Машини для протруювання, транспортування 2    2 2    2 
сівби насіневого матеріалу           
2.4  Машини для догляду за посівами і внесення  2 1   1 1 1    
добрив та отрутохімікатів           
2.5   Механізація збирання зернових культур 2    2 2 2    
2.6   Машин та обладнання для очищення, сорту- 4 2  2  4 2  2  
вання, сушіння, зберігання зерна.           
2.7 Обладнання для виготовлення  круп  і   пере- 2 1   1 1 1    
робки зерна  на борошно.           
2.8  Обладнання технологічних ліній для  2 2    2    2 
переробки оліййних культур           
2.9  Збирання переробка і зберігання цукрових 2    2 2    2 
буряків           
2.10  Технологія переробки  і зберігання  3   2 1 4   2 2 
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овочів та плодів           
2.11  Механізація заготівлі та зберігання  2    2 2    2 
кормових культур           
           
4. Машини та обладнання для  38 21  8 9 31 21  8 2 
виробництва, переробки  і зберігання           
продукції тваринництва           
3.1 Загальна будова і оснащення тваринницьких  3 1  2  3 1  2  
підприємств. Обладнання для створення            
мікроклімату у тваринницьких приміщеннях           
3.2  Обладнання для водопостачання та  2 1   1 1 1    
напування тварин           
3.3 Машини та обладнання для отримання 2 1   1 1 1    
концентрованих кормів           
3.4  Машини та обладнання для переробки  2 1   1 1 1    
соковитих і грубих кормів           
3.5  Машини та обладнання для обробки 2 1   1 1 1    
коренебульбоплодів           
3.6 Машини та обладнання для теплової 2 1   1 1 1    
обробки кормів           
3.7  Машини та обладнання для приготування 2 2    2 2    
вітамінного трав'яного борошна           
3.8  Потокові технологічні лінії для приготування 4 2  2  4 2  2  
кормів           
3.9  Механізація процесу  роздавання кормів 2 1   1 3 1   2 
3.10 Машини та обладнання для видалення, 2 1   1 1 1    
утилізації гною           
3.11  Машини та обладнання для утримання 2 2    2 2    
свиней і великої рогатої худоби           
3.12  Машини та обладнання для доїння корів і 
первинної обробки та зберігання молока 3 1  2  3 1  2 2 

3.13  Машини та обладнання для утримання птиці 3 2   1 2 2    
сортування і зберігання яєць та отримання            
пір'я і пуху.           
3.14  Машини та обладнання для забою тварин  2 1   1 1 1    
птиці та переробки м'яса           
3.15 Машини та обладнання для утримання,  1 1    1 1    
стрижки, купання овець та пакування вовни           
3.16 Обладнання для отримання біопалива з 4 2  2  4 2  2  
продукції та відходів сільськогосподарського           
виробництва           
           
Усього годин 81 36  16 29 68 36  16 16 

 
 

5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
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6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вивчення будови та роботи дизельних і бензинових двигунів. 2 
2 Вивчення розмiщення вузлiв i приладiв електричного обладнання  на 

мобiльних машинах. Читаня  схем ектричного обладнання  мобiльних машин. 
2 

3 Ознайомлення з машинами i обладнанням  зерносховищ.  Контроль  за якiстю 
насiння пiд час зберirання. 

2 

4 Ознайомлення  з машинами  i обладнанням  для зберiгання   овочів  i плодів. 2 
5 Ознайомлення з обладнанням для створення мiкроклiмату. 2 
6 Вивчення будови та принцип дiї  машин для кормоприготувальних цехiв. 2 
7 Ознайомлення  з обладнанням  для доїння та первинної обробки молока. 2 
8 Ознайомлення з технологiчними  лiнiями для отримання бiопалива з 

продукцiї та вiдходiв сiльськогосподарського виробництва. 
 

  2 
   

 
 

                                                                                                              
7. Теми лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

   
   
   

 
 
 

8. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Механізми керування, гідравлічна  та  пневматична системи  механічних 
машин. Системи кліматконтролю в салоні сільськогосподарської техніки. 2 

2 Електричне та електроне обладнання мобiльних  машин. 2 
3 Машини для протруювання, транспортування, сівби посівного матеріалу. 2 
4 Обладнання технологiчних лiнiй для переробки олiйних культур 2 
5 Збирання, переробка i зберiгання цукрових бурякiв. 2 
6 Технологiя  переробки  i  зберiгання  овочiв та  плодiв. 2 
7 Механiзацiя заготiвлi та зберiгання  кормових культур. 2 
8 Механiзацiя процесу роздавання кормiв. 2 

Разом  16 
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9.Тематичний зміст курсу 

 (денна форма) 

№
 п

.п
. 

№
 

ау
ди

то
р.

 
за

ня
тт

я 

Модуль (розділ), тема заняття Вид заняття Кількість 
годин Примітки 

1 1 Вступ лекція 1  
  1. Технічні засоби енергетики АПК.    
2 1 1.1.  Характеристика енергетики АПК.  лекція 1  

3 2 1.2.Двиrуни внутрiшпьоrо зrоряння, силовi 
передачi, ходовi частини мобiльних машин. лекція 1  

4 2 

1.3.Механізми керування, гідравлічна  та  
пневматична системи  механічних машин. 
Системи кліматконтролю в салоні 
сільськогосподарської техніки. 

лекція 1  

5 3 Вивчення будови та роботи дизельних і бензино-
вих двигунів. ПЗ №1 2  

6 4 1.4. Електричне та електроне обладнання 
мобiльних  машин. лекція 2  

7 5 

Вивчення розмiщення вузлiв i приладiв 
електричного обладнання  на мобiльних 
машинах. Читаня  схем ектричного обладнання  
мобiльних машин. 
 

ПЗ №2 2  

8 6 
1.5. Механiзацiя завантажувально-розвантажу- 
вальних процесів сiльськогосподарського 
виробництва 

лекція 1  

  

2. Машини та обладнання для 
вирощування, переробки 

і зберiгання продукцiї рослинництва. 
 

   

9 6 2.1. Машини        та обладнання  для зрошування. лекція 1  
10 7 2.2.Обладнання  для споруд  захищеного грунту. лекція 1  

11 7 2.4.Машини для догляду за посiвами i 
впесення добрив та отрутохiмiкатiв. лекція 1  

12 8 2.5.Механiзацiя збирання зернових культур. лекція 2  

13 9 2.6.Машини та обладнання  для очищення, 
сортуванняя, сушiння, зберiганпя зерна лекція 2  

14 10 
Ознайомлення з машинами i обладнанням  
зерносховищ.  Контроль  за якiстю насiння  пiд час 
зберirання. 

ПЗ №3 2  

15 11 

Технологія зберігання овочів та плодів. 
Електричне обладнання овоче- та 
фруктосховищ. Електромеханiчне  обладнання 
для переробки плодiв i овочiв. 

ПЗ №4 2  

16 12 2.7.Обладнання для виготовлення круп i 
переробки зерна на борошно лекція 1  
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№
 п

.п
. 

№
 

ау
ди

то
р.

 
за

ня
тт

я 
Модуль (розділ), тема заняття Вид заняття Кількість 

годин Примітки 

1. Машини та обладнання для виробництва, 
переробки  і зберiгання  продукції 

тваринництва 
 

17 12 
3.1. Загальна  будова  i  оснащення тваринницьких 
пiдприємств.  Обладнання для пiдтримання 
мiкроклiмату  у тваринницьких примiщеннях 

лекція 1  

18 13 Ознайомлення з обладнанням для створення 
мiкроклiмату. ПЗ №5 2  

19 14 3.2.Обладнання для водопостачання та 
напуваняя тварин. лекція 1  

20 14 3.3.Машини та обладнання для отримання 
концентрованих кормiв. лекція 1  

21 15 3.4.Машини та обладнання для переробки 
соковитих i грубих кормiв. лекція 1  

22 15 3.5.Машини та обладнання для обробки 
коренебульбоплодiв. лекція 1  

23 16 3.6.Машини та обладнання для тепловоi 
обробки кормiв. лекція 1  

24 16,17 
3.7.Машини та обладнання  для приготування 
вiтамiшюго трав'яного борошна та пресованих 
кормiв. 

лекція 2  

25 17,18 3.8.Потоковi технологiчнi лiнiї  для приготуваня 
кормiв. лекція 2  

26 18 3.9.Механiзацiя процесу роздавання кормiв 
 лекція 1  

27 19 Вивчення будови та принцип дiї  машин для 
кормоприготувальних цехiв. ПЗ №6 2  

28 20 3.10.Машини та обладнання для видалення, 
утилiзацiї гною. лекція 1  

29 20,21 3.11.Машини  та обладнання  для утримання  
свиней  i великої рогатої  худоби. лекція 2  

30 21 3.12.Машини та обладнання для доїння корiв i 
первюшоi обробки та зберiгання молока. лекція 1  

31 22 Ознайомлення з обладнанням  для доїння та 
первинної обробки молока. ПЗ №7 2  

32 23 
3.13.Машини та обладнання для утримання 
птицi, сортування i зберiгання яєць та 
отримання пiр'я i пуху. 

лекція 2  

33 24 
3.14.Машини та обладнання для забою тварин, 
птицi та переробки м'яса 
 

лекція 1  

34 24 
3.15.Машини та обладнання для утримання, 
стрижки,  купання овець та  пакування вовни 
 

лекція 1  
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№
 п

.п
. 

№
 

ау
ди

то
р.

 
за

ня
тт

я 
Модуль (розділ), тема заняття Вид заняття Кількість 

годин Примітки 

35 25 3.16.Обладнання для отримання бiопалива з 
продукцiї та вiдходiв сiльськогосподарського 
виробництва 
 

лекція 2 

36 26 
Ознайомлення з технологiчними лiнiями для 
отримання бiопалива з продукцiї та вiдходiв 
сiльськогосподарського виробництва. 

ПЗ №8 2  

 

(заочна форма) 

№
 п

.п
. 

№
 а

уд
ит

ор
. 

за
ня

тт
я 

Модуль (розділ), тема заняття Вид заняття Кількість 
годин Примітки 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

10. Методи навчання 
 

Словесні: розповідь, пояснення, бесіда. 
Іноваційні: презентації, тестові завдання. 
Наочні: ілюстрація, демонстрація. 
Практичні: практичні роботи. 

 
11. Методи контролю 

 
Усне і письмове опитування, фронтальне опитування, тестування, захист  практичних робіт,  

контрольні роботи,  залік. 
 

12. Критерії оцінювання знань студентів 
 

ОЦІНКА "5" (ВІДМІННО) 
 

Студент повністю висвітлює зміст матеріалу з установленого питання або проблеми; чітко 
уявляє зміст матеріалу, правильно застосовує спеціальні терміни; технічно грамотно ілюструє 
відповідь схемами, ескізами, кресленнями; послідовно викладає матеріал, застосовує довідники, 
нормативні документи; впевнено і правильно застосовує одержані знання з даної дисципліни і 
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суміжних дисциплін для вирішення практичних завдань, не робить граматичних помилок. 
 
 

ОЦІНКА "4" (ДОБРЕ) 
 

Студент розкриває основний зміст матеріалу; точно використовує спеціальні терміни, не 
допускає грубих граматичних помилок, роботу виконує чисто, акуратно; схеми, ескізи, 
креслення виконує згідно ДСТУ; можливі у відповідях одна - дві неточності в термінології, 
другорядних висновках, помилки в арифметичних підрахунках, які не змінюють суті 
одержаних результатів. 
 

 
ОЦІНКА "3" (ЗДОВІЛЬНО) 

 
Студент зміст питань розкриває частково, не завжди послідовно; не пов’язує свої відповіді з 
раніше одержаними знаннями з дисципліни і суміжних дисциплін; відповіді неповні, але суть 
питань в цілому висвітлена; для вирішення практичних завдань застосовує одержані знання 
з деякими труднощами; у виконанні схем, ескізів, креслень допускаються помилки; у 
спеціальній термінології допускає помилки, слабо володіє технікою обчислень. 
 

 
ОЦІНКА "2" (НЕЗАДОВІЛЬНО) 

 
Студент не висвітлює основного змісту питань; допускає грубі помилки в обчисленнях і 
кінцевих висновках; у виконанні схем, ескізів, креслень допускаються грубі помилки, не 
додержується діючих стандартів; слабо володіє спеціальною термінологією; текстовий 
матеріал має значну кількість помилок, є велике число виправлень. 

              
 

13. Методичне забезпечення 
 

1. Практикум для виконання ПЗ. 
2. Робочий зошит для виконання  практичних та самостійних робіт. 
3. Навчально-методичний комплекс забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Основи 
електроніки і мікросхемотехніки" 

 
13. Рекомендована література 

 
1 Бєлянчиков М.М. Механізація тваринництва. Посібник для с.г. технікумів.- К.: Вища школа, 1980. 
2 Бойко М.Ф. Трактори та автомобілі. Ч. 1. Автотракторні двигуни.: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 

2000. 
3 Бойко М.Ф. Трактори та автомобілі. Ч. 2.Електрообладнання: Навч. посіб. – К.: Вища освіта, 

2001. 
4 Марченко О.С,.    Механізація    та    автоматизація   у   тваринництві та птахівництві.– К.: 

Урожай, 1995. 
5 Ружицький М.А. Експлуатація машин і обладнання. Навч. посіб. – К.: Аграрна освіта, 2011. 

 
 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
 http://ktmsh.at.ua/ 
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