
 



 

 

1. Загальні відомості та план розташування обладнання 

 

 Дата організації лабораторії (кабінету, клініки, майстерні) 1972р., 

переобладнання 2020р. 

 Загальна площа            лабораторії  28м2 

   допоміжних приміщень ____ 

 Кубатура                      лабораторії  86м3 

                                                     допоміжних приміщень ____ 

 Електрозабезпечення  приміщення, стендів, обладнання трифазна 

електромережа з центральним рубильником, освітлення двома окремими 

контурами лед світильниками, стельове 

 Освітлення:  електричне  220лк 

                      природне   2       вікна 

           додаткове освітлення:    стельове направлене                                             

 Затемнення:  ручне           

                                  механічне       

 Заземлення   вакуумної установки, заточувального агрегату, стригальної 

машинки, вентиляційної установки – стаціонарне  

 Вентиляція   природна, через вікна і двері 

 План-схема лабораторії з розташуванням основного обладнання, стендів, 

меблів, розводкою електроживлення, електроосвітлення, заземлення 

 

 
1 - шафа ЗІП доїльних установок; 2 - пересувна вакуумна установка УІД-1-01;  

3-15 робочі місця 

 

 

 

 

 

 



 

  План евакуації людей та обладнання на випадок пожежі 

 

 
                                      Коридор 

 

 

2. Технічні засоби навчання та наочні посібники 

 ТЗН :  (рік придбання, кількість) 

Кінопроектор  «Україна» (1972р.), «Райдуга - 2» (1988р.) 

діапроектор  «Леті» - 2 шт. (1988р.), «Світязь» (1993р.) 

кодоскоп  «Полілюкс - 1», (1985р.) 

магнітофон ________________________________________________ 

відеокамера _______________________________________________ 

телевізор __________________________________________________ 

ЕОМ _____________________________________________________ 

прикладні програми  Навчально-контролююча програма 

«Сепаратор-вершковідділювач «Нива», електронний підручник з 

дисципліни «Машини і обладнання для тваринництва»   
 

 Наочні посібники:  (назва, кількість) 

Кінофільми, відеофільми   «Доїльна установка «Карусель», 

«Механізація стриження овець», «Основні технології видалення гною», 

Доїння корів та первинна обробка молока»,  «Способи заготівлі кормів»  
Діафільми    120шт.  

Кодопосібники    з дисциплін «Механізація виробничих процесів у 

тваринництві», і «Машини і обладнання для тваринництва» 

Слайди   3 комплекти: «Механізація доїння корів», «Трактори і 

автомобілі», «Сільськогосподарські машини» 

Плакати, схеми, колекції та інші наочні посібники Плакати – 10 

комплектів, настінні схеми роботи доїльних апаратів з рухомими 

елементами, стенди по будові доїльних апаратів і стригальної машинки 

– 5шт., електрифіковані стенди по електрообладнанню тракторів і 

комбайнів – 12 шт., моделі – 2комплекти. 

                           



 

3. Методичне забезпечення та документація 
 

 Навчально-методичний комплекс предмету, дисципліни 1. «Механізація 

виробничих процесів у тваринництві» 2. «Машини і обладнання для 

тваринництва» 

o програма предмету, дисципліни (ким і коли затверджена) Педагогічною 

радою Рогатинського аграрного фахового коледжу. Протокол № 8 від 

18 травня 2022 року 

o робоча навчальна програма предмету, дисципліни  1. «Механізація 

виробничих процесів у тваринництві» 2. «Машини і обладнання для 

тваринництва» 

o тематичні плани предметної практики навчальної практики з дисципліни 

«Машини і обладнання для тваринництва» 

o інструкційні картки на проведення лабораторних (практичних) 

робіт  з дисциплін «Машини і обладнання для тваринництва»  

o методичний куток (перерахувати наявність) : 

 план роботи лабораторії   так 

 план роботи гуртка   так 

 питання до екзамену, заліку  так 

 рекомендована література   так 

 інше  інструкція по БЖД при роботі в лабораторії 

o методичні розробки та рекомендації з викладання предмету, дисципліни  

Методика проведення ігрового заняття по аналізу виробничих ситуацій 

з дисципліни «Механізація виробничих процесів у тваринництві», 

письмові консультації, пакет методичного забезпечення для 

самостійного вивчення, електронний підручник з дисципліни «Машини і 

обладнання для тваринництва» 

o перелік питань, що повинен знати і вміти студент в результаті вивчення 

предмету, дисципліни «Механізація виробничих процесів у 

тваринництві» 

 

 Інструкція з охорони праці при роботі в лабораторії та журнал обліку 

інструктажів з охорони праці   так 

 

 Журнал обліку роботи гуртка при лабораторії, дослідницької роботи, 

технічної творчості  так 

 

 Журнал (книга) зауважень і пропозицій осіб від адміністрації навчального 

закладу, які відвідали кабінет, лабораторію так 

 

 Перелік лабораторно-практичних занять з паспортами робочих місць 

(подаються в кінці паспорта кабінету, лабораторії)  так  

            

 

  



Перелік навчально-методичного забезпечення лабораторії «Механізації 

виробничих процесів у тваринництві». 
 

Прилади: лабораторне обладнання, навчальні, демонстраційні прилади.  

 

 

№ п/п 
Назва обладнання Кількість Інші джерела наявності 

Необхідно Наявні  

1.  
Електростригальний агрегат 

 ЕСА-12Г 

1  

комплект 

1 

комплект 

 

2.  ЕСА-12/200 
1  

комплект 

1  

комплект 

 

3.  
Агрегат індивідуального доїння 

АІД-1-01 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

4.  Вакуумна установка РВН-40/350 
1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

5.  Доїльні апарати різних типів 10 шт. 7 шт.  

6.  
Фрагмент доїльної установки для 

доїння у доїльні відра 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

7.  Електодистилятор 1 шт. 1 шт.  

8.  Автонапувалки різних типів 10 шт. 4 шт.  

9.  
Електрифікований посібник УНП 

по електрообладнанню машин 

1  

комплект 

1 

 комплект 

 

10.  Сепаратори «Нива» 5 шт. 5 шт.  

11.  Маслоробки побутові «Нива» 
5 шт. 

 

4 шт. 

 

 

12.  

Макети і діючі моделі машин, 

агрегатів, вузлів і окремих 

елементів 

5 

комплектів 

5 

комплектів 

 

13.  
Стенди по будові доїльних 

апаратів 
5 шт. 4 шт. 

 

14.  
Стенд: Стригальна машинка  

МСО-77Б 
2 шт. 1 шт. 

 

15.  Кінопроектор «Україна» - 1 шт. 1 шт. 1 шт.  

16.  Кінопроектор «Райдуга» - 1 шт. 1 шт. 1 шт.  

17.  Діапроектор «Світязь» - 1 шт. 1 шт. 1 шт.  

18.  Діапроектор «Леті» - 1 шт. 1 шт. 1 шт.  

19.  Екран – 2 шт. 2 шт. 2 шт.  

20.  Навчальні меблі – 1комплект. 
1  

комплект 

1 

 комплект 

 



Екранно-звукові посібники: 

(електронні підручники, інтернет - джерела, CD, DVD диски, звукозаписи, слайди, 

відеофільми, діапозитиви, матеріали до занять) 

Назва (вид посібника) Автор (виробник) 
Дисципліна, 

розділ, тема 

Кількість наявних 

примірників або 

джерело 

інформації 

Електронний підручник з 

дисципліни «Машини і 

обладнання для 

тваринництва» для студентів 

спеціальності 208 

Агроінженерія за ОПП 

«Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового 

виробництва» 

Власна розробка. 

Колектив авторів по 

завданню ДУ «НМЦ 

ВФП».  

2021 рік 

«Машини і 

обладнання для 

тваринництва». 

«Механізація 

виробничих процесів 

у тваринництві». 

Згідно робочої 

навчальної програми 

1 шт. 

 

Відеофільм «Доїльна 

установка «Карусель» 

НМЦ з підготовки 

молодших 

спеціалістів 

Міністерства 

аграрної політики 

України. 2017 рік 

1 шт. 

Відеофільм «Механізація 

стриження овець» 

НМЦ з підготовки 

молодших 

спеціалістів 

Міністерства 

аграрної політики 

України. 2015 рік 

1 шт. 

Відеофільм «Основні 

технології видалення гною» 

ВСП Агротехнічний 

коледж Уманського 

НУС. 2013 рік 

1 шт. 

Відеофільм «Доїння корів та 

первинна обробка молока» 

ВСП Агротехнічний 

коледж Уманського 

НУС. 2014 рік 

1 шт. 

Відеофільм «Способи 

заготівлі кормів» 

ВСП Агротехнічний 

коледж Уманського 

НУС. 2014 рік 

1 шт. 

Кодопосібники з дисципліни 

«Механізація виробничих 

процесів у тваринництві» 

НМЦ з підготовки 

молодших 

спеціалістів 

Міністерства 

аграрної політики 

України. 2005 рік 

1 комплект 

Кодопосібники з дисципліни 

«Машини і обладнання для 

тваринництва» 

Власна розробка. 

2013 рік 

1 комплект 

 


