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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 3 

Галузь знань: 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Обов’язкова 

Модулів – 3 

Спеціальність: 

206 «Садово-паркове 

господарство»  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Загальна кількість  

годин – 90 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4, 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

18 год. 4 год. 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

56 год. 82 год.  

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка: 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить (%): 

- для денної форми навчання – 38: 62; 

- для заочної форми навчання – 9 : 91. 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

  Дисципліна «Механізація лісогосподарських і садово-паркових робіт»  є 

обов’язковою навчальною дисципліною прикладного характеру для підготовки 

фахівців ОР «бакалавр» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 

спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». 

Метою навчальної дисципліни є підготовка висококваліфікованого 

бакалавра із садово-паркового господарства з високим рівнем професійної 

підготовки, що забезпечує самостійне розв'язання технологічних завдань в 

напрямі ефективного і раціонального використання технічних засобів в 

конкурентних умовах виробництва.  

Завданнями  вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів з 

основами знань для:  

- самостійного виконання професійних дій з технологічного налагодження 

сільськогосподарських машин і знарядь;  

- проектування технологічних процесів з комплексів машин; контролю 

технологічного налагодження та комплектування машинно–тракторних 

агрегатів; 

- організації забезпечення господарства (підрозділу) необхідною технікою. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- засоби праці, які необхідні для реалізації поставлених завдань (з 

врахуванням передового досвіду зарубіжних країн); 

- теоретичні основи роботи машин і механізмів для садово-паркового 

господарства; 

- технології   механізованих робіт у садово-парковому господарстві,  будову 

машин і механізмів та їх техніко-економічні показники; 

- основні показники використання машинно-тракторного парку (МТП) на 

об'єктах садово-паркового господарства; 

- тягово-експлуатаційні розрахунки машинно-тракторних агрегатів (МТА) 

при роботі з відповідним знаряддям; 

- загальні принципи комплектування МТА; 

- основи технічної експлуатації МТП із засобами механізації садово-паркових 

робіт; 

- методи аналізу та організації виробництва з врахуванням конкретних 

природно-виробничих умов. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання: 

- прагнути до самоорганізації та самоосвіти; 

- володіти професійними знаннями для вирішення завдань з організації та 

ведення садово-паркового господарства; 
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- володіти навичками працювати самостійно та як лідер, отримувати 

результат за обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність під 

час вирощування декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, 

проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового 

господарства; 

- уміти кваліфіковано застосовувати технології вирощування посадкового 

матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті; 

- проектувати та організовувати заходи з вирощування садивного матеріалу 

декоративних трав’яних та квіткових рослин відкритого і закритого ґрунту 

та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до 

сучасних наукових методик і вимог замовника. Координувати, інтегрувати 

та удосконалювати організацію виробничих процесів у садово-парковому 

господарстві; 

- планувати ефективно час для отримання необхідних результатів у 

виробництві; 

- результативно працювати у колективі;  

- виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати інших; 

- організувати результативні та безпечні умови праці. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, 

створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, 

ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов. 

Загальні компетентності бакалавра з садово-паркового господарства – 

здатності до реалізації навчальних та соціальних завдань: 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 



 6 

- знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- навички здійснення безпечної діяльності; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Фахові компетентності бакалавра з садово-паркового господарства – 

здатності до реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт: 

- здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки; 

- здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти садово-

паркового господарства; 

- здатність застосовувати інженерно-технічне обладнання на об’єктах садово-

паркового господарства; 

- здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово-паркового 

господарства. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. ВСТУП. ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ. 

Змістовий модуль 1. Вступ. Класифікація і загальна будова тракторів.   

Тема 1.  Вступ. Класифікація і типаж тракторів і автомобілів. Експлуатаційні 

показники та робочий цикл чотиритактного дизеля.  

Тема 2.  Органи керування тракторів. Робоче обладнання, його призначення 

та функції. 

Модуль 2. МАШИНИ ДЛЯ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА. 

Змістовий модуль 2.  Механізація обробітку ґрунту, механізація внесення 

добрив. 

Тема 3.  Машини для розчищення площ, планування, меліоративних і 

дорожніх робіт.  

Тема 4. Машини для обробітку грунту. 

Тема 5. Машини для внесення добрив і мульчуючих сумішей. 

 Змістовий модуль 3. Механізація садіння і догляду за рослинами. 

Тема 6. Посівні і лісосадильні машини. 

Тема 7. Машини для догляду за насадженнями. 

Тема 8. Машини для хімічного захисту рослин. 

Тема 9. Машини для зрошення. 

Модуль 3. ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ В ЛІСОВОМУ ТА САДОВО-

ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. 

Змістовий модуль 4. Електрифікація в лісовому та садово-парковому 

господарстві. Експлуатація машинно-тракторного парку. 

Тема 10. Електропривод. Електричне освітлення і опромінення. 

Тема 11. Загальні принципи комплектування машинно-тракторних агрегатів 

(МТА). Показники використання МТА у садово-парковому господарстві. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 

у тому числі 
Усього 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п ла

б 

інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Вступ. Трактори та автомобілі. 

Змістовий модуль 1. Вступ. Класифікація і загальна будова тракторів.   

Тема 1. Вступ. 

Класифікація і типаж 

тракторів і автомобілів. 

Експлуатаційні показники 

та робочий цикл 

чотиритактного дизеля. 

10 1 1 - - 8 10 - - - - 10 

Тема 2.  Органи 

керування тракторів. 

Робоче обладнання, його 

призначення та функції. 

10 1 1 - - 8 10 - - - - 10 

Разом за змістовим мод. 1 20 2 2 - - 16 20 - - - - 20 

Модуль 2. Машини для лісового і садово-паркового господарства. 

Змістовий модуль 2.  Механізація обробітку ґрунту, механізація внесення добрив. 

Тема 3.  Машини для 

розчищення площ, 

планування, 

меліоративних і дорожніх 

робіт. 

8 2 2 - - 4 7 0,5 0,5 - - 6 

Тема 4. Машини для 

обробітку грунту. 
7 2 1 - - 4 7 0,5 0,5 - - 6 

Тема 5. Машини для 

внесення добрив і 

мульчуючих сумішей. 

7 2 1 - - 4 7 0,5 0,5 - - 6 

Разом за змістовим мод. 2 22 6 4 - - 12 21 1,5 1,5 - - 18 

Змістовий модуль 3. Механізація садіння і догляду за рослинами. 

Тема 6. Посівні і 

лісосадильні машини. 
8 2 2 - - 4 7 0,5 0,5 - - 6 

Тема 7. Машини для 

догляду за насадженнями. 
8 2 2 - - 4 7 0,5 0,5 - - 6 

Тема 8. Машини для 

хімічного захисту рослин. 
8 2 2   4 7 0,5 0,5 - - 6 

Тема 9. Машини для 

зрошення. 
8 2 2   4 7 0,5 0,5 - - 6 

Разом за змістовим мод. 3 32 8 8 - - 16 28 2 2 - - 24 

Модуль 3. Електрифікація в лісовому та садово-парковому господарстві. 

Змістовий модуль 4. Електрифікація в лісовому та садово-парковому господарстві. 

Експлуатація машинно-тракторного парку. 
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Тема 10. Електропривод. 

Електричне освітлення і 

опромінення. 

8 1 1 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 11. Загальні 

принципи 

комплектування 

машинно-тракторних 

агрегатів (МТА). 

Показники використання 

МТА у садово-парковому 

господарстві. 

8 1 1 - - 6 11 0,5 0,5 - - 10 

Разом за змістовим мод. 4 16 2 2 - - 12 21 0,5 0,5 - - 20 

Усього годин 90 18 16 - - 56 90 4 4 - - 82 

 

 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п Назва теми  

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 
Модуль 1. Вступ. Трактори та автомобілі. 

 Змістовий модуль 1. Вступ. Класифікація і загальна будова тракторів. 

1 Призначення та загальна будова тракторів. 

Дизельний двигун. 
2 - 

 Модуль 2. Машини для лісового і садово-паркового господарства. 

 
Змістовий модуль 2.  Механізація обробітку ґрунту, механізація 

внесення добрив. 

2 Машини для розчищення лісових площ, 

меліоративних робіт та розробки ґрунту. 
2 0,5 

3 Машини для основного обробітку ґрунту. 0,5 0,25 

4 Машини для поверхневого обробітку ґрунту. 0,5 0,25 

5 Машини для внесення добрив і мульчуючи 

сумішей. 
1 0,5 

 Змістовий модуль 3. Механізація садіння і догляду за рослинами. 

6 Машини для збору і очистки насіння. 1 - 
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7 Посівні машини. 1 0,25 

8 Лісосадильні машини. 1 0,25 

9 Машини для догляду за рослинами. 2 0,5 

10 Машини для хімічного захисту. 1 0,25 

11 Машини для зрошення. 1 0,25 

12 Машини для лісозаготівлі. 1 0,5 

 
Модуль 3. Електрифікація в лісовому та садово-парковому 

господарстві. 

 Змістовий модуль 4. Електрифікація в лісовому та садово-парковому 

господарстві. Експлуатація машинно-тракторного парку. 

13 Електричні машини і обладнання в лісовому 

господарстві. 

1 - 

14 Визначення техніко-експлуатаційних показників 

МТА. 

1 0,5 

 Разом  16 4 

 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п Назва теми  

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 
Модуль 1. Вступ. Трактори та автомобілі. 

 Змістовий модуль 1. Вступ. Класифікація і загальна будова тракторів. 

1 Система живлення, охолодження і мащення ДВЗ. 6 8 

2 Класифікація та принцип дії трансмісій мобільних 

машин. 
5 6 

3 Техніко-економічні показники тракторів.  Робоче 

обладнання тракторів класу 14 та 30 кН. 
5 6 

 Модуль 2. Машини для лісового і садово-паркового господарства. 

 
Змістовий модуль 2.  Механізація обробітку ґрунту, механізація 

внесення добрив. 

4 Техніко-економічні показники машин для 

розчисток, планування, меліоративних та дорожніх 

робіт. 

4 6 

5 Машини для обробітку ґрунту. 4 6 

6 Машини для внесення добрив і мульчуючих 4 6 
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№ 

з/п 

Назва теми  Кількість годин 

сумішей. 

 Змістовий модуль 3. Механізація садіння і догляду за рослинами. 

7 Машини для збору і очистки насіння. 3 5 

8 Посівні машини. 2 3 

9 Лісосадильні машини. 2 3 

10 Машини для догляду за рослинами. 3 4 

11 Машини для хімічного захисту. 2 3 

12 Машини для зрошення. 2 3 

13 Машини для лісозаготівлі. 2 3 

 
Модуль 3. Електрифікація в лісовому та садово-парковому 

господарстві. 

 
Змістовий модуль 4. Електрифікація в лісовому та садово-парковому 

господарстві. Експлуатація машинно-тракторного парку. 

14 Об’єкти електрифікації в лісовому та садово-

парковому господарстві. 
3 4 

15 Облік електричної енергії. 3 4 

16 Трифазний електричний двигун з 

короткозамкненим ротором. 

4 4 

17 Апаратура керування і захисту. 3 4 

18 Електричні джерела світла та опромінення. 3 4 

 Разом 56 82 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

 

Індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання  передбачають 

написання контрольної роботи, яка полягає у висвітленні трьох теоретичних 

питань, передбачених відповідним варіантом. Варіант завдання вибирається 

студентом у відповідності до двох останніх цифр номера залікової книжки. 

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Призначення, будова і підготовка до роботи плуга. 

2. Призначення, будова і підготовка до роботи комбінованого агрегату. 

3. Призначення, будова і підготовка до роботи машини для внесення добрив. 

4. Призначення, будова і підготовка до роботи борін (котків). 

5. Призначення, будова і підготовка до роботи парового культиватора. 

6. Призначення, будова і технологічні регулювання дискової машини. 

7. Призначення, будова і підготовка до роботи машини для збору і очистки 

насіння. 
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8. Призначення, будова і підготовка до роботи сівалки. 

9. Призначення, будова і технологічний процес саджалки. 

10. Підготовка до роботи обприскувача. 

11. Призначення, будова і робота машини для зрошення. 

12. Призначення, будова і робота газонокосарки. 

13. Призначення і будова машини для догляду за кронами дерев і кущів. 

14. Загальна будова електродвигуна. 

15. Призначення, будова і робота ротора електродвигуна. 

16. Призначення, будова і робота апаратури керування і захисту. 

17. Призначення, будова і робота електричних ламп. 

18. Задача. 

 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Навчання студентів здійснюється за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу.  

Відповідно до положення вищої освіти і навчальних планів підготовки 

студентів, основними видами реалізації навчальної програми дисципліни 

«Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського 

виробництва» є читання лекцій, проведення практичних занять, самостійна, 

індивідуальна та наукова робота студентів. 

Лекції – як головна форма теоретичного навчання, що формує основу для 

подальшого засвоєння студентами навчального матеріалу, реалізуються у вигляді 

розгорнутого теоретичного повідомлення, аналізу та обгрунтування наукової 

інформації за допомогою різних методів викладу матеріалу (словесний метод, 

пояснювально-ілюстративний метод) та активізації пізнавальної діяльності 

студентів (наочний, індуктивний та дедуктивний методи, метод узагальнення, 

проблемно-пошуковий, логічного підсумування).  

Практичні заняття та самостійна робота орієнтовані на закріплення 

теоретичних знань з дисципліни та отримання практичних навичок за рахунок 

використання методів активізації пізнавальної діяльності студентів (настановчо-

оглядові, наочні методи, робота з книгами, методичною літературою) та 

закріплення матеріалу (репродуктивний, індуктивний, частково-пошуковий  

методи; відтворення й узагальнення вивченої інформації). Самостійна робота 

студентів полягає в опрацюванні матеріалу лекцій, а також в підготовці до 

виконання та захисту робіт під час практичних занять та  

модульного контролю. 

Передбачено консультації студентів викладачами на кафедрі в 

позаурочний час. 
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Наукова робота студентів здійснюється у роботі гуртків, підготовці та 

виступах на наукових студентських конференціях, написанні статей у збірник 

наукових праць університету. 

 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Під час викладання дисципліни «Механізація, електрифікація та 

автоматизація сільськогосподарського виробництва» практикується проведення 

поточного та модульного контролю набутих у процесі навчання знань і вмінь 

студентів.  

Поточний контроль здійснюється шляхом перевірки звіту про виконання 

практичного заняття та за результатом відповідей студента на поставлені перед 

ним запитання. Максимальна оцінка за практичне заняття складає 4–7 балів.  

Модульний контроль здійснюється в кінці вивчення кожного модуля у 

вигляді самостійного письмового тестування з метою перевірки теоретичних 

знань, виявлення вмінь виконати певні розумові дії на основі здобутих знань та 

схильності застосування цих знань у практичних завданнях.   

Оцінювання самостійної роботи студента, що включає в себе оволодіння 

визначеним для самостійного опрацювання матеріалом, здійснюється шляхом 

тестування. 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточний (модульний) контроль 
Сума 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

ЗМ1 
МК 1 

ЗМ2 ЗМ3 
МК 2 

ЗМ4 
МК 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

5 10 4 4 4 4 6 5 5 6 6 6 5 10 5 5 10 100 

 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

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 

 

 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Робоча програма з дисципліни «Механізація лісогосподарських і садово-

паркових робіт». 

2. Конспект лекцій. 

3. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних робіт. 

4. Наглядний матеріал у вигляді стендів, презентацій та кінофільмів. 

 

 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Асмоловский М.К., Лой  B.Н., Жуков A.B. Механизация лесного и садово-

паркового хозяйства. Мн.: БГТУ, 2004. 506 с. 

2. Василега П.О., Муріков Д.В. Електропривод робочих машин. Суми: 

Університетська книга. 2006. 229 с. 

3. Винокорув В.Н., Яремин Н.В. Система машин в лесном хозяйстве. М.: ОИЦ 

"Академия", 2004. 320 с. 
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4. Зенин В.Ф., Казаков И.В, и др. Технология и механизация 

лесохозяйственных работ: - М.: ОИЦ "Академия", 2004. 320 с. 

5. Зима І.М., Малюгін Т.Т. Механізація лісогосподарських робіт: Підручник. 

4-е вид., перероб. і доп. К.: НАУ, 2006. 488 с. 

6. Зима И.М., Малюгин Т.Т. Механизация лесохозяйственных работ.- М.: 

Лесн. пром-сть, 1976. 416 с. 

7. Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. Сільськогосподарські машини. К.: Вища 

школа. 1987. 485 с. 

8. Марченко В.І. Сільськогосподарські машини. К.: Вища школа. 1999 р. 343с. 

9. Ларюхин Г.А. и др. Механизация лесного хозяйства и лесозаготовок. М.: 

Лесн. пром-сть, 1987. 304 с. 

10. Пронин А.Ф. и др. Машины для лесного хозяйства и мелиорации. - М.: 

Высшая школа, 1982. 288 с. 

11. Брагинский М.В. Механизация садово-паркового хозяйства. Л.: Колос.  

1984. 271 с. 

 

Допоміжна 

1. Воробьёв В.А. Электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

Агропромиздат. 1985. 204 с. 

2. Головчук А.Ф., Орлов В.Ф., Строков О.П. Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарської техніки: підручник: у 3 кн. / за ред. А.Ф. Головчука. Кн. 

1: Трактори.  К.: Грамота, 2003. 336 с. 

3. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Сільськогосподарські машини. – 

К.: “Грамота”. 2005. 576 с. 

4. Діденко М.К. Експлуатація машинно-тракторного парку. – К.: Вища школа. 

1983. 447 с. 

5. Справочник механизатора лесного хозяйства. - М.: Лесн. пром-сть, 1977. 

296 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Відео каталог лісової і сільськогосподарської техніки [Електронний ресурс] 

// Спецлісмаш – Режим доступу до ресурсу: 

https://lismash.prom.ua/g16720117-video-katalog. 

2. Каталог лісогосподарської техніки [Електронний ресурс] // Амкодор. – 

Режим доступу до ресурсу: http://amkodor.com.ua/Lesnaya-texnika-

lesopogruzchiki-p30/. 

3. Новітня техніка для лісового господарства [Електронний ресурс] // SERRA-

Україна – Режим доступу до ресурсу: http://serra.com.ua/category/tehnika-

dlya-lisovogo-gospodarstva/. 

4. Сучасний мотоінструмент [Електронний ресурс] // Компанія "Штіль". 

Режим доступу до ресурсу: https://www.stihl.ua/stihl-produkte.aspx. 

 

https://lismash.prom.ua/g16720117-video-katalog
http://amkodor.com.ua/Lesnaya-texnika-lesopogruzchiki-p30/
http://amkodor.com.ua/Lesnaya-texnika-lesopogruzchiki-p30/
https://www.stihl.ua/stihl-produkte.aspx

