
Силабус курсу (НП 2018 року вступу) 

Механізація лісогосподарських робіт Курсовий проект 

Ступінь вищої освіти - бакалавр 

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» 

Рік навчання: І Семестр: ІІ  

Кількість кредитів: 1 Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач вищої квалікаційної категорії, старший викладач Пастух Анатолій  

Борисович 

Контакти - електронна адреса Pastux2017@ukr.net, телефон - +380983622230 

Опис дисципліни 

Курсовий прокт «Механізація лісогосподарських робіт» спрямований на вивчення сучасного 

стану, проблем і перспектив розвитку тракторобудування. Вивчається система машин, 

матеріально-технічна база комплексної механізації лісогосподарських робіт, типи сучасних 

тракторів і автомобілів, їх класифікація, вимоги, які пред’являються до тракторів і автомобілів 

для роботи у лісовому господарстві. 

Структура курсу 

Години 

(індив.) 

Тема Результати навчання Завдання 

30 Курсовий проект Проект механізації лісогосподарських робіт 

держлісгоспів: 

- на суцільно-розкорчованих площах - по 

бороздах - на схилах - при смугорозведенні 

Індивідуальні 

завдання 

Літературні джерела 

1. Абляков М.П. та інші Довідник механізатора лісового господарства, М, Лісова промисловість, 

1977. 

2. Документи уряду з питань розвитку лісогосподарського та лісозаготівлеьного виробництва.  

3. Ерделі О.О., Анікін І.В., Медвєдьєв Ю.О., Чуйков О.С. Технічна механіка, Київ, Вища школа, 

1983. 

4. Пастух А.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Механізація лісового 

господарства”, 2012. 

5. Ларюхін Г.А., Златоустов Л.С., Раков В.С. Механізація лісового господарства М., 

Агропромвидат, 1987. 

6. Метальніков М.С. Практикум по лісогосподарських машинах М., Лісова промисловість, 1982. 

7. Кисликов В.Ф. Луцик В.В. Будова й експлуатація автомобілів, Київ, Либідь, 1999. 

8. Ксеневич І.П. та інші. Трактори МТЗ-100, М. Агропромвидат, 1986 

9. Кусакін Н.Ф. Будова та експлуатація трелювальних тракторів М., Лісова 

промисловість, 1985. 

10. Метальніков М.М. Довідник по регулюванню лісогосподарських машин, М., Вища 

школа, 1982. 
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11. Міронов Є.І. та інші . Машини та обладнання лісозаготівель (довідник) М., Лісова 

промисловість, 1985. 

12. Правила по охороні праці в лісовій, деревообробній промисловості і лісовому 

господарстві М.. Лісова промисловість, 1989. 

13. Пронін А.В., Модсетова Т.А. Практикум по лісогосподарських машинах, М., Вища школа, 

1984. 

14. Триктори Бєларусь ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, керівництво по експлуатації, М., 

Трактороекспорт, 1985. 

Політика оцінювання 

• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курсовий проект розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Курсовий проект 100 

Шкала оцінювання студентів: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диферен-

ційованого заліку, курсового 

проекту (роботи) 

для заліку 

90-100 А відмінно зараховано 

82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 Б задовільно 

60-63 Е 

35-59 ЕХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 Е незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 


