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Опис дисципліни 

Дисципліна «Механізація лісогосподарських робіт» спрямована 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 

(лек. 

/пр./лаб.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/-/- 

Загальна будова 

автомобілів і 

тракторів. Будова і 

робота  

автотракторних 

двигунів 

Вивчити класифікацію тракторів і 

автомобілів.Знати основні механізми 

тракторів і автомобілів та  їх 

призначення,класифікація 

автотракторних двигунів,робочий 

цикл чотирьохтактних і двохтактних 

карбюраторних і дизельних 

двигунів,робота багатоциліндрових 

двигунів.   . 

Питання, 

тести 

1/1/- 

Кривошипно-

шатунний механізм 

Вивчити призначення, загальна 

будова і робота, призначення і 

взаємозв’язок, матеріал та будова 

деталей механізму. 

Питання, 

тести 

1/1/- 

Газорозподільний 

механізм. 

Вивчити призначення, типи, загальна 

будова та робота газорозподільного 

механізму, призначення, будова та 

робота декомпресійного механізму 

тракторних двигунів. 

Питання, 

тести 

4/4/- 

Система живлення 

автотракторних 

двигунів. 

Знати про паливо  для 

автотракторних двигунів.  Вивчити 

схеми системи живлення 

карбюраторного двигуна, схеми 

системи живлення дизельного 

двигуна, будову та роботу приладів 

системи живлення дизельних 

двигунів. Знати технічне  

обслуговування агрегатів системи 

живлення. 

Питання, 

тести 

2/1/- 
Система мащення. 

Зати оливи для двигунів ,марки, 

властивості, застосування. Знати 

Питання, 

тести 



призначення та загальну будову 

системи мащення двигунів. Вивчити 

схеми системи мащення сучасних 

автотракторних двигунів та технічне 

обслуговування системи мащення. 

2/1/- 

Система 

охолодження. 

Вивчити призначення системи та 

способи охолодження двигунів. 

Схеми охолодження сучасних 

автотракторних двигуні,будову та 

роботу приладів системи 

охолодження. 

Питання, 

тести 

2/2/- 

Система 

запалювання та 

електрообладнання. 

Вивчити джерела електричного  

струму. Знати призначення, будову і 

роботу магнето, схеми, призначення 

приладів і роботу системи 

запалювання сучасних 

карбюраторних двигунів. 

Питання, 

тести 

2/4/- 

Трансмісія 

тракторів і 

автомобілів 

Вивчити призначення трансмісії і її 

основні механізми, призначення,  

будову і роботу зчеплення, коробок 

передач,  роздавальних коробок,  

карданних валів та проміжних  

з’єднань, ведучих мостів. 

Питання, 

тести 

2/4/- 

Ходова частина та 

механізми 

управління 

тракторів та 

автомобілів 

Вивчити призначення та загальна 

будова ходової частини тракторів і 

автомобілів, призначення рульового 

механізму, гідропідсилювача і 

рульового приводу.Знати роботу 

гідропідсилювача рульового 

механізму., призначення, 

класифікація, будова і робота гальм 

тракторів та автомобілів. 

Питання, 

тести 

2/2/- 
Робоче і допоміжне 

обладнання 

тракторів та 

автомобілів 

Знати призначення, схему, 

особливості будови і роботи окремих 

приладів гідравлічної навісної 

системи. Вивчити про вал відбору 

потужності та приводний шків. 

Питання, 

тести 

4/-/2 Ґрунтообробні 

машини 

Вивчити системи машин для 

обробітку грунту. 

Питання, 

тести 

2/-/- Машини для збору 

і обробки насіння 

Вивчити процес збирання, обробки і 

сортування насіння. 

Питання, 

тести 

2/-/- Машини для 

внесення органо-

мінеральних 

добрив 

Вивчити способи та засоби внесення 

добрив. 

Питання, 

тести 

4/4/- Посівні машини та 

лісосадильні 

машини 

Вивчити засоби посіву та посадки 

лісових культур. 

Питання, 

тести 

1/-/- Дощувальні 

установки і 

машини 

Вивчити засоби штучного 

зволоження грунту. 

Питання, 

тести 

2/2/- Машини для Вивчити засоби захисту рослин від Питання, 



хімічного захисту 

лісу від шкідників 

та хвороб 

шкідників та хвороб. тести 

2/2/- Машини для 

розчистки і 

планування площ 

Вивчити будову та принцип роботи 

меліоративних земляних та 

шляхових машин. 

Питання, 

тести 

2/-/- Машини та апарати 

для боротьби з 

лісовими 

пожежами 

Вивчити засоби для боротьби з 

лісовими пожежами. 

Питання, 

тести 

1/-/- Організаційні 

форми 

використання 

машин  і знарядь. 

Ввичити організацію використання 

машин і знарядь. 

Питання, 

тести 

3/-/- Тягово-

експлуатаційні 

розрахунки 

Засвоїти навики загальних принципів 

комплектування МТА. 

Питання, 

тести 

2/-/- Основи технічної 

експлуатації 

машинно-

тракторного парку 

Вивчити експлуатацію 

лісогосподаських машин та 

організацію паливо-мастильного 

господарства. 

Питання, 

тести 

- Курсовий проект Проект механізації 

лісогосподарських робіт 

держлісгоспів 

Індивідуальні 

завдання 

30 Практика Закріпити теоретичні знання та 

набути практичних навичок з 

технічного обслуговування та 

підготовки лісогосподарських машин 

до роботи 

Звіт 

 

Літературні джерела 

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

промисловість, 1977. 
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лісового господарства”, 2012. 
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7.  Кисликов В.Ф. Луцик В.В. Будова й експлуатація автомобілів, Київ, Либідь, 1999. 
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9.   Кусакін Н.Ф. Будова та експлуатація трелювальних тракторів М., Лісова 
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10.   Метальніков М.М. Довідник по регулюванню лісогосподарських машин, М., Вища 

школа, 1982.   

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. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 ● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1(Теми 1 – 8) 24 

Модуль 2 (Теми 9 – 10) 14 

Модуль 3 (Теми 11 –19 ) 24 

Модуль 4 (Теми 19-21) 14 

Екзамен 24 

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 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 
 


