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«МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТВАРИННИЦТВІ» 

Статтю присвячено розгляду особливостей організації викладання дисциплі - 

ни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» напряму підготовки  

6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». 

Ключові слова: лекція, лабораторна робота, самостійна робота, наука, інтерак- 

тивна форма, презентації, лабораторія. 

Мета дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» (МОВТ) поля- 

гає у вивченні будови, принципів дії, основ теорії і методів розрахунку машин та обладнання, 

а також наукових основ монтажу і високоефективного використання як окремих машин, так 

і їх технологічних комплексів, техніко-економічних вимог та умов роботи у тваринництві. 

Викладання курсу МОВТ засноване на максимальному використанні активних форм нав- 

чання та самостійної роботи студентів. Для цього розроблені необхідні методичні матері- 

али, що дозволяють студентам під керівництвом і консультуванням викладачів самостійно 

здійснювати пошук необхідної інформації і приймати обґрунтовані рішення при виконан- 

ні завдань. Основою цього є теоретичний матеріал, що вивчається студентами на лекціях. 
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Вивчення курсу супроводжується контролем за самостійною роботою студентів, розбором 

і обговоренням виконаних завдань, з подальшим коректуванням прийнятих помилкових рі- 

шень. Контроль за виконанням завдань здійснює провідний викладач дисципліни. 

Для інтенсифікації процесу навчання рекомендується використовувати анімаційні на- 

вчальні програми та презентації з окремих розділів дисципліни, що вивчається. 

Однією з нових форм застосування програмного забезпечення є читання лекцій в інте- 

рактивній формі, розміщення онлайн-підручника «Машини, обладнання та їх використання 

в тваринництві», контрольних завдань і зразкових питань на сайті вузу (кафедри) або в ціло- 

му електронного навчального курсу з дисципліни. 

Для аудиторного та самостійного вивчення дисципліни в навчальному процесі необхід- 

но інформувати студентів про наявність та можливості використання різних галузевих баз 

даних, інформаційно-довідкових і пошукових ресурсів з систем машин, засобів механізації 

процесів, науково-інформаційному забезпеченні проблем механізації тваринництва. 

Найважливіший об'єкт моніторингу якості освіти, успішного вивчення навчальних дис- 

циплін - це ресурсне забезпечення; створення на кафедрі, факультеті, у вузі навчально-ма- 

теріальної бази, яка повинна відповідати сучасним нормам теоретичної та практичної під- 

готовки студентів сільськогосподарського вузу (інженерів-механіків) на факультеті очної 

та заочної форми навчання до їх самостійної роботи на виробництві. Тому, в першу чергу, 

необхідно обладнати спеціалізовані навчальні лабораторії за відповідною навчальною про- 

грамою дисципліни. Пропонуються наступні лабораторії: 

1) видалення та переробки органічної сировини; 

2) приготування кормів; 

3) приготування й роздавання кормів; 

4) первинної обробки молока; 

5) доїння корів; 

6) мікроклімату; 

7) птахівництва. 

Оснащення лабораторій має відповідати основним дидактичним принципам наочності, 

доступності, науковості та змістовності виробничих ситуацій. 

Лабораторія призначена для проведення практичних, лабораторних та лаборатор- 

но-практичних занять, а також для гурткової роботи, самостійної роботи студентів. Комп- 

лектування та обладнання навчальних лабораторій повинно проводитися відповідно до 

затвердженої типової програми дисципліни, з урахуванням рекомендацій, що містяться у 

відповідних методичних посібниках і розробках, на основі науково-технічного прогресу, 

досвіду передових господарств, наукової та навчальної літератури. При цьому необхідно 

враховувати конкретні завдання навчання і виховання, поставлені перед вузом системою 

якості ISO 9001-2008. 

Вивчення дисципліни МОВТ здійснюється в спеціалізованих лабораторіях, обладнаних: 

- діючими машинами і обладнанням по механізації тваринництва; 

- макетами та окремими фрагментами машин і устаткування тваринницького призначення 

- інформаційними наочними стендами; 

- проектором, поєднаним з ноутбуком, для проведення лекційних занять викладачем, перегляду 

відеоматеріалів або презентацій; 

- навчальними відеофільмами. 

Крім того, в комп'ютерному класі студентам забезпечено доступ до мережі Інтернет під 

час самостійної підготовки. 
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Викладач, закріплений за лабораторією, повинен постійно оновлювати аудиторію нови- 
ми посібниками, науковим і навчальним матеріалом. Бажано, щоб частина їх  (стенди, схеми, 
фотостенди, плакати, макети) були виготовлені самими студентами під час гурткової 
роботи, навчальних та виробничих практик. 

При підготовці до заняття в лабораторії викладач на передодні підбирає необхідні ма- 
теріали, наочні посібники та перевіряє їх стан. По закінченню занять він ще раз перевіряє їх 
готовність і розміщує по постійних місцях зберігання, згідно заведеної картотеці. 

Важливе значення з пропаганди вивчення нових технологічних процесів у галузях тва- 
ринництва, механізації виробничих процесів, досягнень передового досвіду у підвищенні 
ефективності та якості виробництва продукції тваринництва надає оснащення аудиторії 
стендами, фотовітринами, виставками на актуальні та пізнавальні теми, наприклад: «Нова 
галузь в птахівництві - перепеловодство», «Нові напрямки в утриманні овець», «Страусів- 
ництво - як свій бізнес» і Т.Д. За будь-якої з цих тематик може бути організована екскурсія 
на передові господарства, підприємства, що використовують нові технологій устаткування. 

Великий вплив у роботі навчальної лабораторії може мати місце організація тематичних 
конференцій, де студенти по досліджуваній дисципліни виступлять з доповідями, з оглядами 
та новими технологіями, програмним системам і т д. 

Підготовка доповіді студентом сприяє виконанню викладачем однією з найважливіших 
педагогічних завдань - розвитку самостійного мислення у студентів, що необхідно при ви- 
конанні дипломної роботи, проекту. 

Крім того, при лабораторіях повинен працювати періодично або постійно гурток, що 
включає окремі секції наприклад, за різними формами власності в нинішніх умовах, різних 
способів вирощування тварин (птиці) або сучасним технічним системам і обладнанню. Більш 
вузька тематика дозволяє студентам спеціалізуватися з цих питань і готувати змістовні рефе- 
ративні огляди для виступу на заняттях, а також сприяє підготовці до іспиту з предмету, що 
вивчається. При роботі гуртка студенти можуть виконувати не тільки реферативні огляди, а 
і окремі наукові дослідження, які можуть застосувати у своєму дипломному проекті (роботі). 
Для цього необхідно створювати на даний час при кафедрі, факультеті виробничу базу або 
скласти договір на створення філії кафедри на сучасному тваринницькому комплексі (фер- 
мі). Це буде додавати інтерес до предмета, до обраної спеціальності, озброюватиме умінням 
та навичками при роботі на виробництві. Всі заходи, що проводяться в організації та роботі 
навчальної аудиторії, гуртка, мають не лише пізнавальне, а й виховне значення в системі 
управління якістю освіти вищого навчального закладу. 
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