
МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ   І   НАУКИ   УКРАЇНИ 

 

 КРОПИВНИЦЬКИЙ  КОЛЕДЖ   МЕХАНІЗАЦІЇ  СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

З ДИСЦИПЛІНИ "МАШИНИ  ТА  ОБЛАДНАННЯ                                                       

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ " 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 

 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

Студента групи_______ 

 

 
(Прізвище, ім'я по батькові) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2018 



2 

 

 
Укладач:    Ковальов   Віктор  Олександрович,  викладач  електротехнічних   

                   дисциплін,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

                     

 

 

Рецензент: Тисленко Тетяна Володимирівна, викладач  електротехнічних      

                    дисциплін, спеціаліст вищої категорії 

                    

  

 

 

 

 

 

Навчально-методичний комплекс забезпечення самостійної роботи складено з 

урахуванням  програми дисципліни "Машини та обладнання в агропромисловому 

комплексі",  затвердженої   НМЦ  "Агроосвіта"  20  червня  2013р та у відповідності з 

навчальним  планом спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка".  

Згідно з навчальним  планом   на самостійну роботу  передбачено 16 годин.  Навчально-

методичний комплекс містить тематичний план та  програму самостійної роботи,  робочий  

зошит з завданнями для самостійної роботи студентів.  

Навчально-методичний комплекс забезпечення самостійної роботи призначений для 

студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації зі спеціальності 141  

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
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ВСТУП 

 

  Самостійна  робота набула актуальності та стала важливою складовою 

навчально-виховного процесу, ефективним засобом закріплення та поглиблення знань, 

розвитку  вмінь і навичок практичної діяльності студентів. 

Завдання, що покладаються на самостійну роботу студентів з дисципліни 

"Машини та обладнання в агропромисловому комплексі", полягають у формуванні в 

студентів основ системного, комплексного підходу до вивчення дисципліни, прагнень до  

постійної роботи  над  самовдосконаленням. 

Розроблені завдання для самостійної роботи студентів передбачають опрацювання 

ними окремих питань з відповідних тем навчальної дисципліни, які не розглядаються на 

лекційних,  практичних  заняттях. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється  викладачем  через 

усне опитування, тестування, перевірку робочих зошитів, написання контрольної роботи. 

На самостійну  роботу з дисципліни "Машини та обладнання в агропромисловому 

комплексі", навчальним  планом  відводиться 16 години.  Навчально-методичний  комплекс 

самостійної роботи містить тематичний план та програму самостійної робочий зошит.  

Після вивчення матеріалу, виділеного на самостійне вивчення, студенти 

повинні знати: технологічні основи,  призначення,  будову та принцип дії машин і агрегатів 

що підлягають вивченню;  

повинні вміти: застосувати накопиченi знання в модельованих практичних ситуацiях, 

знаходити мiжпредметні  зв'язки, що забезпечить беззаперечну системнiсть вивчення 

навчального матерiалу  професiйних  дисциплiн. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

теми 

 

 

НАЗВА ТЕМИ 

ПРОГРАМИ 

№ 

самос-

тійної 

роботи 

 

ТЕМА   САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

Кількість 

годин 

самостійної 

роботи 

1. 
Технічні засоби 

енергетики АПК. 

1 

1.3.Механізми керування, гідравлічна  та  

пневматична системи  механічних машин. 

Системи кліматконтролю в салоні 

сільськогосподарської техніки. 

2 

2 
1.4. Електричне  та  електроне обладнання 

мобiльних  машин. 
2 

2. 

Машини та 

обладнання для 

вирощування, 

переробки  і 

зберiгання продукцiї 

рослинництва. 

 

3 
2.3. Машини для протруювання, транспор-

тування, сівби посівного матеріалу. 
2 

4 
2.8. Обладнання технологiчних лiнiй для 

переробки олiйних культур 
2 

5 
2.9. Збирання, переробка i зберiгання 

цукрових бурякiв. 
2 

6 
2.10. Технологiя  переробки  i  зберiгання  

овочiв та  плодiв. 
2 

7 
2.11. Механiзацiя заготiвлi та зберiгання  

кормових культур. 
2 

3. 

Машини та обладнан-

ня для виробництва, 

переробки  і зберігання 

продукції тварин-

ництва 

8 

3.9  Механізація процесу  роздавання 

кормів 

2 

ВСЬОГО  ГОДИН  САМОСТІЙНОЇ   РОБОТИ 16 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

№ 

сам.  

роботи 

 

Тема самостійної роботи 

Кіл. 

годин 

 

Форми контролю 

 

Література 

1.  1.3.Механізми керування, гідравлічна  та  

пневматична системи  механічних машин. 

Системи кліматконтролю в салоні 

сільськогосподарської техніки. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

 

2.  1.4. Електричне  та  електроне обладнання 

мобiльних  машин. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

3 с. 119 – 130. 

3.  2.3. Машини для протруювання, транспорту-

вання, сівби посівного матеріалу. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

5 с. 201 – 208; 

325 – 336. 

4.  2.8. Обладнання технологiчних лiнiй для 

переробки олiйних культур 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

 

5.  2.9. Збирання, переробка i зберiгання цукрових 

бурякiв. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

5с. 597 – 636 

6.  2.10. Технологiя  переробки  i  зберiгання  

овочiв та  плодiв. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

6 с. 423-446 

7.  2.11. Механiзацiя заготiвлi та зберiгання  

кормових культур. 

2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

1  с.126-183 

8.  3.9  Механізація процесу  роздавання кормів 2 усне опитування, 

перевірка р. зошита 

4 с.238-360; 

1 с. 342-357  
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Самостійна робота №1 

 

Тема: 1.3.Механізми керування, гідравлічна  та  пневматична системи  механічних машин. Системи 

клімат контролю в салоні сільськогосподарської техніки. 

 

Мета: Ознайомитися  з системами  клімат контролю в салоні сільськогосподарської техніки. 

 

 

Література:    http://www.avtomir.ua/details/tech/teplo-holodno-kak-rabotayut-klimaticheskie-

sistemyi-avtomobilya/ 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

  

З моменту створення тракторів, комбайнів, автомобілів виникає потреба обігріву, 

вентиляції і охолодження салону з метою створення  комфортних умов водієві  та  

пасажирам. Найпростіші системи створення оптимального мікроклімату в салоні 

транспортного засобу передбачають систему опалення та вентиляції. Сучасним  стандартом  

підтримання мікроклімату в транспортних  засобах є   наявність конденціонерів та систем  

клімат контролю.  

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Вкажіть типові системи створення мікроклімату в тракторах комбайнах 

автомобілях  їх призначення. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Вкажіть загальну будову, призначення  та принцип дії конденціонерів. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Вкажіть загальну будову, призначення та принцип дії систем  клімат  контролю. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Вкажіть основні відмінності конденціонерів та систем клімат  контролю. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна  робота, залік. 
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Самостійна робота №2 

 

Тема: 1.4  Електричне та електронне обладнання   мобільних машин. 

Мета: Ознайомитися  з функціональними можливостями та  призначенням електронних 

систем контролю та керування мобільних машин. 

 

 

Література: 3 с. 119 – 130. 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

  

Сучасні автомобілі, трактори, самохідні комбайни та інша техніка, яку застосовують у 

сільськогосподарському виробництві, устатковані складним електрообладнанням, до якого 

належать джерела електропостачання з відповідними перетворювачами  й  регуляторами, 

система електропуску, система запалювання, світлові та світлосигнальні прилади, конт-

рольно-вимірювальні прилади та сигналізатори, додаткове електрообладнання й електрична 

мережа з комунікаційною апаратурою та засобами захисту. 

На сучасних транспортних засобах також широко використовують електронні системи 

контролю та керування. Дані системи  дають змогу керувати витратою палива, перемиканням 

передачі, валом  відбору потужності, керування начіпними пристроями та робочими 

органами начіпних пристроїв.  В основі електронних систем контролю та керування 

використовуються електронні мікропроцесорні блоки керування, датчики та виконавчі 

механізми.  

 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Вкажіть функціонельне призначення електронних  мікропроцесорних блоків 

керування.. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 Вкажіть типи та  призначення датчиків, електронних систем контролю та 

керування. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Вкажіть типи та  призначення виконавчих механізмів електронних систем 

контролю та  керування. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна  робота, залік. 
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Самостійна робота №3 

 

Тема: 2.3 Машини для протруювання, транспортування  сівби насіневого матеріалу. 

 

Мета: Ознайомитися  з машинами та обладнанням  для  протруювання, транспортування  

сівби насіневого матеріалу. 

 

 

Література: 5 с. 201 – 208; 325 – 336. 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

  

Для забезпечення хорошої схожості рослин необхідне виконання ряду вимог: 

наявність якісного насіневого матеріалу, підготовка насіння та поля до посіву, оптимальні 

строки посіву та технології посіву. Однією з умов підготовки до посіву є протруювання 

насіння, що здійснюється стаціонарними та обмежено мобільними машинами. Посів 

зернових, зернобобових та технічних культур виконується мобільними машинами.  

Комплекс машин для посіву включає в себе трактор та агрегатуєму з ним сівалку.  Для сівби 

широко використовують сівалки "Сіріус", "Клен", "Тодак" вітчизняних виробників, 

"Multicorn" фірми  Kleine. Для контрою процесу сівби в посівних агрегатах 

використовуються електронні системи контролю процесу висіву.  

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Вкажіть основні робочі органи  посівних машин та їх призначення.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Вкажіть основні робочі органи машин для протруювання насіння їх призначення. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Яке електрообладнання використовується в протруювачах насіння  та посівних 

машинах, його призначення. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна  робота, залік. 

 

 

 

Самостійна робота №4 

 

Тема: 2.8  Обладнання технологічних ліній для  переробки олійних культур 

Мета: Ознайомитися  з обладнанням  для  переробки олійних культур. 

 

 

Література:  https://buklib.net/books/21971/ 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

  

Рослинні жири широко застосовуються в різних галузях народного господарства. 

Надзвичайно висока їх харчова цінність полягає в тому, що вони легко засвоюються 

організмом людини і є високоенергетичним продуктом. Олію використовують безпосередньо 
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в їжу, у хлібопеченні, кондитерському виробництві, з неї виробляють оліфу, мийні засоби, 

лаки і фарби. Білки насіння олійних культур застосовують для підвищення біологічної 

цінності багатьох харчових продуктів, а також у виробництві комбікормів для тварин. 

Основною сировиною для виробництва олії в Україні є насіння соняшнику, льону, озимого 

ріпаку, гірчиці, сої тощо. Провідну роль серед олійних культур, звичайно, відіграє соняшник. 

Річне виробництво соняшникової олії становить понад 1 млн т. Насіння соняшнику містить 

близько 57 % олії, а ядро — до 65 %. 

Для переробки олійних культур використовують стаціонарні машини та агрегати.  

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Вкажіть основні технологічні операції  отримання олії з олійних культур та 

обладнання  для їх реалізації.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Яке електрообладнання   використовується  на  машинах та агрегатах для 

переробки олійних культур. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Форми контролю: 

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна  робота, залік. 
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Самостійна робота №5 

 

Тема: 2.9  Збирання, переробка і зберігання цукрових буряків 

 

Мета: Ознайомитися  з обладнанням  для збирання,  переробки і зберігання цукрових 

буряків. 

 

Література:  5  с. 597 – 636  

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

  

Враховуючи особливості транспортування коренеплодів цукрових буряків на 

бурякоприймальні пункти  цукрових заводів, використовують три найпоширеніші способи 

збирання: потоковий, перевалковий та потоково-перевалковий. За потокового способу 

збирання коренеплоди від бурякозбиральних машин доставляють безпосередньо на 

бурякоприймальні пункти. За перевалкового — коренеплоди від бурякозбиральних машин 

доставляють у польові кагати для тимчасового зберігання та дальшого доочищення з 

навантаженням буряконавантажувачами в транспортні засоби для перевезення. 

 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Вкажіть основні технологічні операції  при потоковому способі збирання 

цукрових буряків та обладнання  для їх реалізації.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 Вкажіть основні технологічні операції  при перевалковому способі збирання 

цукрових буряків та обладнання  для їх реалізації.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Вкажіть основні технологічні операції  при потоково-перевалковому способі 

збирання цукрових буряків та обладнання  для їх реалізації.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Форми контролю: 

            Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна   
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Самостійна робота №6 

 

Тема: 2.10.  Технологiя  переробки  i  зберiгання  овочiв та  плодiв. 

Мета: Ознайомитися  технологією та обладнанням зберігання овочів та плодів. 

 

Література:  6  с. 423-446 

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

  

Для успішного зберігання  рослинної продукції треба безперервно контролювати 

стабільність тепло- і масообмінних процесів у масі  продукції. Зберігання 

сільськогосподарської продукції в спеціалізованих сховищах дозволяє  забезпечити  цілий  

рік постачання населення продуктами харчування і зберегти їх високі поживні і смакові 

якості, зовнішній вигляд. 

Умови зберігання визначаються головним чином температурою, вологістю  і газовим 

складом повітряного середовища. Для кожного виду овочів і плодів існує оптимальна 

температура зберігання. Основним діючим фактором підтримання мікроклімату в 

овочесховищах є активна вентиляція, яка забезпечує видалення надмірної вологи з поверхні 

продукції, а також сприяє вирівнюванню волого-температурних  полів в об’ємі продукції, що  

зберігається. Крім  вентиляційного обладнання в овоче-фруктосховищах  комплектне 

обладнання  може включає  в себе холодильні установки,  що охолоджують повітря  

припливної системи  вентиляції. Такі системи характерні для сховищ в південних районах 

країни. 

 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Вкажіть основні вимоги зберігання овочів та плодів.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Яке технологічне обладнання використовується в овочесховищах для підтримання 

мікроклімату.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Вкажіть електрообладнання овочесховищ та принципи контролю і керування 

мікрокліматом в овочесховищах.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Форми контролю: 

            Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна   
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Самостійна робота №7 

 

Тема: 2.11. Механiзацiя  заготiвлi та зберiгання  кормових культур. 

Мета: Ознайомитися  технологією та обладнанням заготівлі і зберігання кормових культур. 

 

Література: 1  с.126-183  

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

  

Раціональна годівля тварин та птиці - найважливіша умова збільшення виробництва 

молока, м'яса та яєць. Збалансовані раціони зменшують витрати кормів, позитивно впливають 

на племені властивості тварин, здоров'я та довголіття, підвищують якість та знижують 

собівартість продукції.  

До основних кормів відносять корми рослинного походження, кормові відходи 

молочної, м’ясної, рибної промисловості, мінеральні підкормки. Перевага віддається кормам 

рослинного походження власного виробництва: грубі (солома, сіно); соковиті (силос, 

коренебульбоплоди); зелені (трави, бадилля); концентровані (зерно, макуха, сухий жом). 

Розрізняють механічні, хімічні, теплові  і біологічні способи приготування кормів.  

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Які способи приготування кормів відносяться до механічних? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Які способи приготування кормів відносяться до теплових? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Які способи приготування кормів відносяться до хімічних? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Які способи приготування кормів відносяться до біологічних? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Яке технологічне та електрообладнання використовується при механічних 

способах приготування кормів?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Яке технологічне та електрообладнання використовується при теплових  способах 

приготування кормів?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Форми контролю: 

            Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна   
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Самостійна робота №8 

 

Тема: 3.9  Механізація процесу  роздавання кормів. 

Мета: Ознайомитися  технологією та обладнанням роздавання кормів. 

 

Література: 4 с.238-360; 1 с. 342-357  

 

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 

 

Теоретичні відомості 

  

Головною умовою оптимальності годування тварин є збалансованість кормів і 

необхідна періодичність та дозованість їх видачі. Виходячи з цього до кормороздавальних 

пристроїв пред’являються такі вимоги:  рівномірність роздачі корму в годівниці з 

відхиленням маси від норми з розрахунку на одну голову не більше 10; втрати корму не 

більше 3; тривалість роздачі корму не більше 30 хв. для мобільних і 20 хв. для стаціонарних 

кормороздавачів; можливість регулювання норми корму від максимального до мінімального 

значення. 

Потребу в кормороздавальних пристроях, їх марку та  кількість визначають з 

урахуванням виду та віку тварин,  способів їх утримання, раціонів годування, норм видачі 

корму одній тварині, розрахункового поголів’я тварин. Для роздачі корму на фермах 

використовують мобільні, обмежено-мобільні  і стаціонарні кормороздавачі. 

 

Дайте відповіді на питання: 

 

 Мобільні кормороздавачі на тваринницьких фермах їх загальна характеристика. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Обмежено-мобільні кормороздавачі на тваринницьких фермах їх загальна 

характеристика. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Стаціонарні кормороздавачі на тваринницьких фермах їх загальна характеристика. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Яке технологічне та електрообладнання використовується для роздачі кормів у 

пташниках?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Форми контролю: 

            Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна   
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