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Важливим чинником забезпечення населення повноцінними 

продуктами харчування є ефективний розвиток галузі 

тваринництва. Тваринництво розглядається як стратегічно важлива 

галузь у загальній структурі сільськогосподарського виробництва, 

де його частка складає близько 50% у валовому виробництві. 

Ця галузь сільського господарства займається розведенням і 

використанням сільськогосподарських тварин. Воно забезпечує 

людей харчовими продуктами (молоко, масло, сир), дає сировину 

для легкої (вовна) і харчової, а також фармацевтичної 

промисловості, тяглову силу (кінь, віл), основне органічне добриво 

— гній.  

Україна за своїми природно-кліматичними умовами має всі 

передумови для інтенсивного ведення тваринництва. Продукція цієї  

галузі однією з перших може стати предметом експорту  на 

зовнішній  ринок й інтегрувати аграрне виробництво України у 

світову економіку. Для уможливлення цього необхідно забезпечити 

конкурентну спроможність сільськогосподарської продукції за 

рахунок підвищення її якості і зниження собівартості, що можливе 

за умови впровадження у виробництво новітніх технологій 

широкого використання сучасних засобів механізації та 

автоматизації виробничих процесів. 

Запрошуємо переглянути віртуальну книжкову виставку 

«Тваринництво – одна з провідних галузей сільського 

господарства» 



 

636(075) 

А49 

Алешкин, В. Р. 
 Механизация животноводства [Текст] / В. 

Р. Алешкин, П. М. Рощин ; под ред. С. В. 

Мельникова. - М. : Агропромиздат, 1985. - 336 с. - 

(Учебники и учеб.пособ. для с.-х. учеб. 

заведений). 

У книзі викладені основні теорії і конструкції 

технологічного обладнання в тваринництві та 

кормо виробництві. Висвітлені питання побудови та експлуатації 

потокових технологічних ліній в тваринництві та проектування 

тваринницьких підприємств. Текст російською мовою. 

 

 

636.03(075) 

Г34 

 Генетические основы селекции животных 

[Текст] / В. Л. Петухов, Л. К. Эрнст, И. И. Гудилин 

и др.; Под ред. : В. Л. Петухова, И. И. Гудилина. - 

М. : Агропромиздат, 1989. - 448 с. - (Учебники и 

учеб.пособ. для студ. вузов) 

В підручнику викладені генетичні основи еволюції, 

доместикація тварин, основи селекції 

сільськогосподарських тварин, цитогенетика, біотехнологія, 

генетична інженерія, трансплантація ембріонів та клонування 

тварин, група крові та біохімічний поліформізм, селекційно—

ветеринарна генетика, генетичні основи імунітету, підвищення 

стійкості до хвороб, великомасштабна селекція та використання 

ЕОМ в племінній роботі. Для студентів сільськогосподарських 

ВНЗ. Текст російською мовою. 



 

636.04(075) 

З-85 

 Зоотехнический анализ кормов [Текст] / Е. 

А. Петухов [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Агропромиздат, 1989. - 239 с. - (Учебники и 

учеб.пособ. для студ. вузов) 

 В навчальному посібнику наводяться сучасні 

методи аналізу кормів для визначення вологості, 

азотистих речовин, жиру, вуглеводів, золи, мікро 

та макроелементів, енергетичної поживності. 

Порівняно з першим виданням (1981р)  до другого додані методи 

контролю стану обміну речовин в організми тварин. Для студентів 

спеціальностей «Зоотехнологія», «Ветеринарія».Текст російською 

мовою. 

 

 

636(075.8) 

М23 

Манойленко, С. В. 
 Тваринництво [Текст] : навч. посіб. / С. В. 

Манойленко. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 

2020. - 116 с. - ISBN 978-317-7813-09-4 

У навчальному посібнику коротко викладено 

повний зміст дисциплін « Тваринництво» у 

відповідності з програмою курсу, який  

викладається студентам спеціальностей 201 «Агрономія». Наведено 

конспект теоретичних матеріалів, методичні рекомендації до 

вивчення окремих розділів дисципліни, запитання та завдання для 

самоконтролю знань і підготовки до іспиту. Посібник призначений 

для  студентів агротехнічних спеціальностей та фахівців сільського 

господарства.  

 



40.715я7 

М38 

 Машиновикористання у тваринництві : 

лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. / В. 

Т. Дмитрів, Ю. М. Носов, В. М. Сиротюк та ін. ; 

ред. В. Т. Дмитрів. - Львiв : Магнолія плюс, 2004. - 

252 с. - ISBN 966-8340-23-X 

У навчальному посібнику розкриваються загальні 

положення і послідовність виконання 30- ти 

лабораторних робіт з дисципліни 

«Машиновикористання у тваринництві». В ньому, зокрема , 

містяться лабораторні роботи з проектування потоково-

технологічних ліній у тваринництві, монтажу та 

пусконалагодження, виробничої та технічної експлуатації, 

дослідження обладнання та технологічних процесів. Наведені 

довідковіматеріали та опис лабораторних і навчальних установок. 

Подається також «Пам’ятка з охорони праці при виконанні 

лабораторних робіт». Для студентів інженерних спеціальностей 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів.  

 

 

40.715я7 

М55 

 Механізаціятаавтоматизаціяутваринництв

ііптахівництві [Текст] : навч. посіб. / О. С. 

Марченко, О. В. Дацішин, Ю. М. Лавріненкотаін. 

; заред. О. С. Марченка. - Київ : Урожай, 1995. - 

416 с 

Описано електрообладнання, засоби 

автоматизації та технологічне обладнання, що 

використовуються у тваринництві. Для викладачів і студентів 

факультетів механізації, електрифікації та автоматизації сільського 

господарства ВНЗ. 



636(075)\ 

М91 

Мурусидзе, Д. Н. 
 Технология производства продукции 

животноводства [Текст] : учебник / Д. Н. 

Мурусидзе, А. Б. Левин. - М. : Агропромиздат, 

1992. - 222 с. - (Учебники и учеб.пособ. для студ. 

вузов) 

Викладені питання годування, кормовиробництва, 

зоогігієни, скотарства, вівчарства, птахівництва. Особливу увагу 

приділено технологіям виробництва продукції тваринництва 

(молока, яловичини, свинини, баранини, пташиного м’яса, яєць, 

вовни та ін..) на основі використання сучасної техніки. Для 

студентів ВНЗ за фахом «Механізація сільського 

господарства».Текст російською мовою. 

 

636(075) 

П54 

Поляков, И. И. 
 Основы животноводства [Текст] : учеб.пособие 

/ И.И. Поляков, Г.Г. Антиох. - 2-е перераб. и доп. - 

М. : Колос, 1980. - 288 с. 

Підручник включає розділ «Основи розведення с\г 

тварин», «Породи с\г тварин», «Виробничо-

зоотехнічні процеси на тваринницьких фермах та зоогігієнічні 

вимоги до них». В підручнику викладені питання племінної справи, 

сучасні економічні ефективні технології виробництва молока, 

м’яса, вовни, яєць та іншої продукції тваринництва в умовах 

інтенсифікації та концентрації виробництва. Текст російською 

мовою. 



631.3:636(075.8) 

Р32 

Ревенко, І. І. 
 Машини та обладнання для тваринництва 

[Текст] : підручник / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, 

В. І. Ребенко. - К. : Кондор, 2017. - 732 с. - ISBN 

978-966-351-189-4 

Підручник підготовлено відповідно до навчальної 

програми однойменного курсу для спеціальностей 

«Механізація сільського господарства» та «Інженерна механіка» 

ВНЗ. Висвітлені питання будови, принципу дії, класифікації та 

оцінки, а також основи теорії і методики розрахунку машин та 

обладнання тварин підприємств. 

 

40.715я7 

Р32 

Ревенко, І. І. 
 Машиновикористання у тваринництві [Текст] : 

підручник / І. І. Ревенко, В. М. Манько, В. І. 

Кравчук ; ред. І. І. Ревенко. - Київ : Урожай, 1999. - 

208 с. 

Наведено  характеристику тваринницьких 

підприємств, структуру та організацію інженерно-

технічної служби тваринництва. Викладено 

методику проектування потокових технологічних ліній  та 

процесів, теоретичні основи виробничої і технічної експлуатації 

обладнання тваринницьких ферм та комплексів. Для студентів 

інженерних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти. 

Становитиме практичний інтерес для відповідних спеціальностей 

агропромислового комплексу. 

 

 



636(075) 

Р82 

Рубан, Ю. Д. 
 Скотоводство и технология производства 

молока и говядины [Текст] : учебник / Ю. Д. Рубан, 

П. В. Кугенев, А. И. Сирота ; ред. : Ю. Д. Рубан. - К. 

:Вищашк., 1986. - 304 с. 

Підручник складається з двох розділів. В першому 

розділі висвітлені молочна та м’ясна продуктивність 

худоби, основні породи, відтворення стада та технологія 

виробництва молока та яловичини, вирощування молодняка та 

відгодовування скота. В другому – отримання, зберігання, 

транспортування, обробка та реалізація молока. Наведені матеріали 

для лабораторних та практичних занять. Для учнів технікумів, які 

навчаються за спеціальністю «Зоотехніка» Текст російською 

мовою. 

631.3:636(075.8) 

С40 

Сиротюк, В. М. 
 Машини та обладнання для тваринництва 

[Текст] : навч. посіб. / В. М. Сиротюк. - Львiв 

:Магнолія 2006, 2017. - 198 с. - ISBN 966-8340-

35-3 

 

Висвітлено питання теорії процесів і робочих 

органів машин та обладнання  для механізації 

тваринництва. Приведені їх технологічні схеми та класифікація. 

Посібник розроблено згідно програми однойменної дисципліни для 

студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації за спеціальністю 6.091202 

«Механізація сільського господарства». Може бути корисним 

працівникам сільськогосподарського машинобудування, студентам 

освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» і 

аспірантам, що працюють в даному напрямі. 
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