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Описдисципліни 

Вивчення дисципліни «Основи лісоексплуатації» забезпечує студентів теоретичними та 

практичними знаннями з питань техніки і технології заготівлі деревини, її первинної обробки, 

способів зберігання та раціонального використання.  

Структура курсу 

Г одини 

(лек. / лаб.) 

Тема Результатинавчання Завдання 

2/- Стан та перспективи 

розвитку 

лісозаготівель. 

Ознайомитись з загальними відомостями про 

лісове господарство. Ліс як об’єкт правового 

регулювання. Ліс як джерело деревинної 

сировини. 

Питання 

4/6 Види та способи 

рубок. 

Вивчити способи рубок в лісах України. 

Класифікація доглядових рубок. 

Питання, 

тести 

2/- Виробничий процес 

лісосічних робіт. 

Мати поняття про ообливості лісосічних робіт. 

Загальні відомості про технологію лісозаготівель. 

Операції лісосічних робіт і їх класифікація.  

Питання 

2/2 Класифікація 

технологічних 

процесів. Режими 

роботи 

багатоопераційних 

машин. 

Знати класифікацію технологічних процесів. 

Класифікація звалювальних машин за 

технологічним призначенням. Режими роботи 

технологічного обладнання багатоопераційних 

машин. 

Питання, 

тести 

2/4 Звалювання дерев. Вивчити способи звалювання дерев та їх 

застосування. Бензинові моторні пилки та 

звалювальні пристрої. Прийоми механізованого 

звалювання дерев бензиновими моторними 

пилками. 

Питання, 

тести 

2/2 Звалювання дерев 

машинами. 

Вивчити способи очищення дерев від гілок. 

Характеристика гілок. Очищення дерев від гілок 

механізмами. Очищення дерев від гілок 

машинами. 

Питання, 

тести 
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2/2 Очищення дерев від 

гілок. 

Знати що таке технологічна тріска різного 

призначення, деревне борошно, кора і деревна 

сировина для виробництва дубильних екстрактів, 

береста для дьогтьокуріння, луб липовий, 

пеньковий осмол, продукція із хвої. Ознайомись з 

діючими стандартами на дані види продукції. 

Питання 

4/4 Трелювання 

деревинної 

сировини. 

Вивчитиспособитрелюваннятаїх класифікацію. 

Типи і технологічні характеристики трелювальних 

тракторів. Технологічне обладнання тракторів, 

оснащених чокерними комплектами. Технологічне 

обладнання тракторів, оснащених маніпуляторами. 

Питання, 

тести 

2/2 Очищення лісосік. Знати способи очищення лісосік. Машини для 

очищення лісосік. Технологія очишення лісосік.  

Питання, 

2/2 Відвантаження 

деревинної сировини 

на лісовозний рухомий 

склад. 

Вивчити види і способи відвантаження деревинної 

сировини. Відвантаження деревинної сировини 

щелепними навантажувачами. Стрілові крани. 

Самонавантажувальні лісовозні автопотяги. 

Відвантажувальні майданчики і верхні склади. 

Питання, 

2/2 Технологічні основи 

сухопутного 

транспорту лісу. 

Основні поняття і 

визначення 

транспорту. 

Знати загальні положення, значення та 

класифікація транспорту. Дорога та її основні 

елементи. Класифікація лісових доріг. 

Технологічна і організаційна структура 

транспорту лісу. 

Питання, 

тести 

15 Навчальна практика 

Лісосічні роботи 

Відведення лісосіки. Складання відповідної 

документації на розробку лісосіки 

Звіт по 

практиці 

Літературні джерела 

1. Машини і обладнання для лісового господарства : посібник / [Колектив авторів]; за ред. 

В.І. Кравчука. - Дослідницьке: УкрНДІІ 1ВТ ім. Л. Погорілого, 2011. - 192с. 

2. Тиберій Шкіря. Технологія і машини лісосічних робіт. - Львів Український 

державний лісотехнічний університет, «Тріада плюс», 2003. - 352с. 

3. Тиберій Шкіря. Машини та обладнання лісосічних і лісоскладських робіт. 

Підручник / Тиберій Шкіря. - Львів: «Тріада Плюс», 2005. - 436с. 

4. Шелгунов Ю.В. Лесоэксплуатация / Шелгунов Ю.В., Шейнин Я.Г., Ларионов Л. А. - 

М.: Лесн. пром-сть, 1981. - 320с. 

5. Рябчук В.П. Лісове товарознавство/ Рябчук В.П. - К.: УМК ВО, 1991. - 236с. 

6. Шелгунов Ю.В. Технология и оборудование лесопромышленных предприятий. 

Учебник / Шелгунов Ю.В., Кутузов Г.М., Лебедев Н.И. - М.: МГУЛ, 2002. - 590с. 

7. Лесоэксплуатация. Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [В.И. Патякин, Э.О. 

Салминен, Ю.А. Бит и др.]. - М.: Академия, 2007. - 320с. 

8. Підсочка лісу та лісохімія. Навчальний посібник / [Рябчук В.П., Гриб В.М., 

Осадчук Л.С., Юськевич Т.В. ] К.: Фірма «ІНКОС», 2012. - 204с. 



 

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. Заоб’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнароднестажування) 

навчанняможевідбуватись в онлайн формі за погодженнямізкерівником курсу. 

Оцінювання 
Остаточнаоцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1(Теми 1 - 9) 58 

Модуль 2 (Теми.10 - 11) 18 

Додаткова навчальна робота студентів (написання 

рефератів, створення презентацій, участь у 

науково-дослідних роботах, наукових 

конференціях тощо) 

24 

Шкала оцінюваннястудентів: 

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 


