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ВСТУП 

 

Для успішної підготовки випускників зі спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» освітнього ступеня «бакалавр» необхідна їх технологічна 

підготовка, основи якої закладаються під час вивчення циклу навчальних дисци-

плін, однією з яких є навчальна дисципліна «Машини для земляних і меліорати-

вних робіт». 

Певну частину усього навчального курсу студенти вивчають самостійно. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза аудиторією окремих 

питань, які не викладаються, або викладаються частково викладачем в основ-

ному теоретичному курсі, а також у закріпленні теоретичного матеріалу, який 

повністю або частково було викладено на лекціях і практичних заняттях за зав-

данням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої 

участі. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та органі-

зованості, творчому підходу до розв’язання проблем навчального та професій-

ного рівня, дозволяє сформувати досвід власної пошукової, творчої, науково-

дослідної діяльності. 

Приступаючи до самостійного вивчення навчального курсу, необхідно 

ознайомитися з програмою навчального курсу, її змістом, обсягом теми і послі-

довністю включених до неї питань. Допомогою студентові під час самостійного 

вивчення навчальної дисципліни «Машини для земляних і меліоративних робіт» 

будуть ці методичні вказівки, підручники та книги, наведені у списку літератури 

у кінці методичних вказівок. Також студент може отримати консультації та 

рекомендації у викладача, який керує його самостійною роботою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять, у тому числі й до тих, на 

яких вивчатиметься новий, незнайомий матеріал. Така підготовка припускає 
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вивчення навчальної програми, встановлення зв’язку з раніше отриманими 

знаннями, виділення найбільш значущих і актуальних проблем, на вивченні 

яких слід звернути особливу увагу та ін.; 

2) самостійна робота під час прослуховування лекцій з осмисленням ін-

формації, що повідомляє викладач, її узагальненням і коротким записом, а та-

кож своєчасним доопрацюванням конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз і за необхідності конспектування рекомендо-

ваних джерел з цієї навчальної дисципліни; 

4) з’ясування найбільш складних, незрозумілих питань та їх уточнення під 

час консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань та іспиту; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) пошук та аналіз додаткової інформації з цієї навчальної дисципліни. 

Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час 

оцінювання поточної роботи викладач ураховує результат засвоєння знань, що 

вивчалися студентами у поза аудиторний час. Також викладач може викорис-

товувати (і зазвичай використовує) оцінку самостійної роботи як заохочувальну 

складову під час проведення заліку. 

Незалежно від виду самостійної роботи, критеріями оцінювання само-

стійної роботи можуть уважатися: 

а) уміння проводити аналіз і виділяти головне; 

б) здатність узагальнювати матеріал не тільки з лекцій, але й з різних 

прочитаних і вивчених джерел; 

в) позитивне власне ставлення, зацікавленість у предметі; 

г) уміння застосовувати свої знання для відповіді на питання та деякі інші. 

Джерела для самостійного вивчення цього теоретичного курсу: 

– конспект лекцій і підручники з навчальної дисципліни, перелік яких 

указаний у цих методичних вказівках; 

– навчальні посібники з окремих тем; 
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– методичні вказівки щодо виконання практичних занять і самостійного 

вивчення частини лекційного курсу; 

– наукові статті в періодичному технічному друці та рекомендованих збі-

рниках і наукові монографії; 

– навчальна програма дисципліни та методичні вказівки щодо практичних 

занять; 

– різні довідники технічної тематики, бібліографічні покажчики. 

Уміння студентів швидко і правильно підібрати літературу, необхідну для 

виконання навчальних завдань, є передумовою успішного навчання. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих  методичних 

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти. 

Знайти потрібний матеріал допоможе список літературних джерел. Питання для 

самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань.  

Самостійно вивчати навчальний матеріал можна як удома, так і в аудито-

рії ЗВО чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у бібліо-

теці. 

У разі виникнення питань з приводу вивчення певної теми, студенти мо-

жуть отримати консультацію у викладача, згідно з графіком, який розміщено на 

дошці розкладу занять кафедри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

№ пор. Тема К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Машини для земляних робіт. 

Землерийно-транспортні машини 
1 Загальна характеристика земляних 

робіт 
1 6 – – 

2 Машини для земляних робіт: класи-
фікація, робочі органи машин та ос-
новні показники роботи машин 

2 8 – – 

3 Машини та обладнання для підгото-
вчих і допоміжних робіт 

1 6 – – 

4 Землерийно-транспортні машини. 
Бульдозери 

2 8 – – 

5 Землерийно-транспортні машини. 
Автогрейдери 

1 6 – – 

6 Скрепери 2 6 – – 
Змістовий модуль 2. Землерийні машини та машини для спеціальних робіт 

1 Землерийні машини. Одноківшеві 
екскаватори 2 8 – – 

2 Землерийні машини. Багатоківшеві 
екскаватори 2 8 – – 

3 Машини для  обладнання та  ущіль-
нювання ґрунтів: котки, трамбуваль-
ні та вібротрамбувальні машини 

2 6 – – 

4 Машини та обладнання для спеціа-
льних земляних робіт 1 6 – – 

5 Машини та установки для поливу, 
зрошування та дощування сільсько-
господарських культур 

1 6 – – 

6 Інші види машин: меліоративні, дре-
нажні 1 6 – – 

 Усього 18 100 – – 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  
 

Тема 1 Загальна характеристика земляних робіт 

1. Мета цього навчального курсу. 

2. Класифікація земляних робіт. 

3. Робочі середовища. 

4. Класифікація ґрунтів. 

5. Основні фізико-механічні характеристики ґрунтів. 

6. Загальні відомості про мерзлі ґрунти. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під поняттям «земляні роботи»? 

2. Які роботи є підготовчими (допоміжними)? 

3. Яку категорію робіт називають спеціальними? 

4. Що таке земляні споруди? Укажіть їх види. 

5. Для чого зводять кавальєри? 

6. Як розраховують крутизну укосу? 

7. Що таке робоче середовище?  Що є робочим середовищем для виконання 

земляних робіт? 

8. Які класи ґрунтів вам відомі? 

9. Види ґрунтів і ґрунтових частинок. 

10. Що таке властивості ґрунту? Назвіть основні з них. 

11. Які види опору ґрунтів існують? Як їх розраховують? Для чого? 

Література: [1, с. 5 – 8, 32 – 45; 2, с. 12 – 13, 81 – 94; 3, с. 6 – 16; 4, с. 3 – 17]. 

 

Тема 2 Машини для земляних робіт: класифікація, робочі органи 

машин та основні показники роботи машин 

1. Класифікація й загальна характеристика машин для земляних робіт. 

2. Основні способи розробки ґрунтів. 

3. Робочі органи машин для земляних робіт та їх основні параметри. 
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4. Техніко-економічні показники роботи машин для земляних робіт. 

5. Теорії різання ґрунтів, які базуються на експериментальних дослідженнях 

процесу різання. 

6. Формула В. П. Горячкіна для визначення опору різання при роботі плуга. 

7. Косе різання та копання ґрунту. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Які види машин для земляних робіт належать до категорії «за призначен-

ням»? 

2. Як розрізняють машини для земляних робіт за потужністю? За ходовим об-

ладнанням? 

3. Які машини використовують для ущільнювання ґрунтів? 

4. Що таке машини залежної дії? Наведіть схему передачі енергії від машин за-

лежної дії через робочий орган на ґрунт. 

5. Які функції виконують машини для земляних робіт? 

6. Які основні способи розробки ґрунтів ви знаєте? 

7. Які робочі органи для землерийних машин найпоширеніші? 

8. Якими є основні параметри, що характеризують робочі органи та їх елемен-

ти? 

9. Які показники визначають ефективну роботу машин для земляних робіт? 

10. Які реакції ґрунту діють на плоский ніж? Запишіть необхідні формули. 

Література: [1, с. 9 – 31, 46 – 85; 2, с. 22 – 34, 63 – 66; 3, с. 17 – 44]. 

 
Тема 3 Машини та обладнання для підготовчих і допоміжних робіт 

1. Призначення та класифікація машин для підготовчих робіт. 

2. Кущорізи. 

3. Корчувальні машини. 

4. Розпушувачі. 

5. Обладнання систем водозниження. 
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Питання для самоперевірки 

1. Які роботи називають підготовчими? 

2. Що таке кущорізи? Як вони працюють? 

3. Які машини належать до корчувальних? 

4. Укажіть принцип дії розпушувачів. 

5. Що є основним елементом конструкції розпушувача? 

6. Чим фрезерні розпушувачі відрізняються від інших? 

7. Як розраховують технічну продуктивність розпушувача? 

8. Для чого використовують водозниження? 

Література: [1, с. 215 – 227; 2, с. 13 – 20; 4, с. 18 – 21]. 

 

Тема 4 Землерийно-транспортні машини. Бульдозери 

1. Коротка характеристика землерийно-транспортних машин. 

2. Призначення і класифікація бульдозерів. 

3. Основні параметри бульдозера з неповоротним і поворотним відвалом. 

4. Особливості тягового розрахунку бульдозера. 

5. Сили, що діють на бульдозер. 

6. Розрахунок бульдозера на міцність. 

Питання для самоперевірки 

1. Для виконання яких робіт призначені землерийно-транспортні машини? Де їх 

застосовують? 

2. Розкрийте поняття бульдозер і вкажіть, у яких умовах його використання має 

кращий ефект. 

3. За якими ознаками класифікують бульдозери? 

4. Що таке відвал бульдозера? Які за конструкцією відвали ви можете назвати? 

У чому їх відмінність? 

5. Назвіть основні параметри відвалу. 

6. Укажіть основні параметри бульдозерів. 
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7. Які опори виникають під час транспортування ґрунту відвалом? 

8. Які сили діють на бульдозер? 

Література: [1, с. 228 – 270; 2, с. 71 – 72; 4, с. 35 – 46; 6, с. 82 – 141]. 

Тема 5 Землерийно-транспортні машини. Автогрейдери 

1. Призначення, класифікація та основні параметри грейдерів. 

2. Основні конструктивні схеми, типаж і змінне обладнання. 

3. Тяговий розрахунок автогрейдера. 

4. Сили, що діють на автогрейдер. 

5. Механізми керування автогрейдерами та основи їх розрахунку. 

6. Поперечна стійкість автогрейдера. 

7. Грейдер-елеватори. 

Питання для самоперевірки 

1. Автогрейдери – розкрийте поняття та галузь застосування. 

2. За якими параметрами класифікують автогрейдери? 

3. Яке робоче обладнання – основне та змінне використовують при роботі авто-

грейдерів? 

4. Як визначають параметри продуктивності та режими роботи автогрейдера? 

5. Які сили діють на автогрейдер? Наведіть схему. 

6. Що таке механізми керування автогрейдерами та за якими параметрами їх 

розраховують? 

7. Що розуміють під поняттям поперечна стійкість автогрейдера? 

8. У чому різниця між грейдер-елеватором та іншими грейдерами? 

Література: [1, с. 329 – 371; 4, с. 35 – 46; 6, с. 170 – 195]. 

 

Тема 6 Скрепери 

1. Призначення і класифікація скреперів. 

2. Основні параметри скреперів. 

3. Тяговий розрахунок напівпричіпного скрепера. 

4. Сили, що діють на напівпричіпний скрепер. 
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Питання для самоперевірки 

1. У яких умовах використовують скрепери? 

2. Укажіть види скреперів за різними ознаками. 

3. Що є робочим органом скрепера? 

4. Де використовують скрепери? Укажіть операції робочого процесу скрепера. 

5. Які параметри скреперів використовують в основних розрахунках? 

6. Що таке експлуатаційна продуктивність скрепера? 

7. Для яких режимів роботи виконують тяговий розрахунок? У чому їх спіль-

ність та відмінності? 

8. Які сили діють на напівпричіпний скрепер? 

9. Накресліть  схему реакцій ґрунту, що діють на робочі органи скрепера, та 

поясніть, на що вони впливають. 

Література: [1, с. 271 – 328; 2, с. 72 – 74; 4, с. 35 – 46;]. 

 

Тема 7 Землерийні машини. Одноковшеві екскаватори 

1. Призначення та класифікація землерийних машин. 

2. Призначення і класифікація одноківшевих екскаваторів, їх основні параметри. 

3. Розрахунок підіймального й напірного механізмів прямої лопати. 

4. Основи розрахунку механізму повороту. 

5. Ходове обладнання екскаваторів. 

6. Виробничість екскаваторів. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому різниця землерийних машин від інших машин для земляних робіт? 

2. Де використовують одноківшеві екскаватори? 

3. За якими ознаками та параметрами класифікують одноківшеві екскаватори? 

4. Що таке «пряма лопата»? Чим відрізняється від інших машин? 

5. Що таке одноківшевий навантажувач? 

6. Чим роторний траншейний екскаватор відрізняється від інших екскаваторів? 
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7. Що розуміють під поняттям «ходове обладнання»? 

8. Як визначають параметри продуктивності та режими роботи екскаваторів? 

Література: [1, с. 392 – 434; 2, с. 66 – 70; 4, с. 46 – 54; 6, с. 8 – 81]. 

Тема 8 Землерийні машини. Багатоківшеві екскаватори 

1. Призначення і класифікація багатоківшевих екскаваторів. 

2. Основні параметри багатоківшевих екскаваторів. 

3. Основні розрахунки параметрів багатоківшевих екскаваторів. 

Питання для самоперевірки 

1. Чим відрізняється багатоківшевий екскаватор від одноківшевого? 

2. Де використовують багатоківшеві екскаватори? 

3. Що таке експлуатаційна продуктивність екскаватора? 

4. Укажіть основні параметри багатоківшевих екскаваторів. 

5. Які сили діють на багатоківшевий екскаватор? Наведіть схеми. 

Література: [1, с. 435 – 449; 4, с. 54 – 61; 6, с. 8 – 81]. 

 

Тема 9 Машини для обладнання та ущільнювання ґрунтів: котки, 

трамбувальні та вібротрамбувальні машини 

1. Процес штучного ущільнення ґрунтів. 

2. Вплив вологості ґрунтів на їх ущільнення. 

3. Норми ущільнення ґрунтів. 

4. Машини та обладнання для ущільнення ґрунтів. 

5. Класифікація котків та їх основні параметри. 

6. Вібраційні трамбувальні машини: класифікація, призначення, галузь застосу-

вання. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під ущільненням ґрунту? 

2. Як вологість впливає на ущільнення ґрунту? 

3. Від чого залежить оптимальна вологість ґрунту? 

4. Що таке коефіцієнт вологості ґрунту? Як його визначають? 
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5. Як основні параметри машин впливають на процес ущільнення ґрунту? 

6. Де використовують котки? 

7. Який вплив здійснює вібрація на процес ущільнення ґрунту? 

8. Якими є основні параметри вібротрамбувальних машин? Їх розрахунки. 

Література: [1, с. 478 – 498; 4, 62 – 68]. 

 

Тема 10 Машини та обладнання для спеціальних земляних робіт 

1. Бурові роботи: машини та обладнання, їх призначення. 

2. Обладнання для безтраншейного прокладання трубопроводів. 

3. Палезаглиблювальні машини й механізми. 

4. Вібраційні заглиблювані палі та палевдавлювальні установки. 

5. Машини для прокладання кабелю. 

6. Машини для утворення глибоких траншей. 

7. Каменерізальні машини. 

Питання для самоперевірки 

1. У яких випадках використання землерийних і землерийно-транспортних робіт 

недоцільне? 

2. Які машини та обладнання використовують під час виконання бурових робіт? 

3. За яким принципом працюють верстати обертального буріння? 

4. Яке обладнання використовується для безтраншейного прокладання трубо-

проводів? 

5. Які машини використовують під час виготовлення фундаменту? 

Література: [2, с. 45 – 101, 166 – 170; 4, с. 69 – 87; 6, с. 142 – 169]. 

 

Тема 11 Машини та установки для поливу, зрошування та дощування 

сільськогосподарських культур 

1. Поняття і призначення. 

2. Специфіка і забезпечення процесу зрошування сільськогосподарських угідь 

на сучасному етапі. 
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3. Принцип роботи і функції насосних станцій. 

4. Дощувальні насадки і апарати. 

5. Дощувальні машини, оцінювання їх переваг і недоліків. 

Питання для самоперевірки 

1. Які машини використовують для поливу та дощування сільськогосподарських 

культур? 

2. За рахунок чого забезпечується процес зрошування сільськогосподарських 

угідь? 

3. Що таке насосна станція? Де її використовують? 

4. Які дощувальні насадки використовують під час поливання та дощування 

сільськогосподарських культур? 

5. Укажіть основні переваги використання дощувальних машин. 

Література: [1, с. 450 – 459; 2, с. 171 – 184]. 

 

Тема 12 Інші види машин: меліоративні, дренажні 

1. Призначення та класифікація. 

2. Гідромонітори. 

3. Ґрунтові насоси та земляні снаряди. 

4. Машини для дренажу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які машини використовують для меліоративних робіт? 

2. Що таке гідромонітори? Галузь їх застосування. 

3. З якою метою використовують ґрунтові насоси? 

4. Яку функцію виконують земляні снаряди? 

5. Для чого виконують дренажні роботи? Які машини та обладнання при цьому 

використовують? 

Література: [1, с. 450 – 459; 2, с. 171 – 184 ;4, с. 13 – 20]. 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
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Модуль 1 

1. Класифікація земляних робіт. Робочі середовища. 

2. Класифікація ґрунтів. 

3. Основні фізико-механічні характеристики ґрунтів. 

4. Загальні відомості про мерзлі ґрунти. 

5. Машини  для земляних робіт: класифікація й загальна характеристика. 

6. Основні способи розробки ґрунтів. 

7. Робочі органи машин для земляних робіт та їх основні параметри. 

8. Техніко-економічні показники роботи машин для земляних робіт. 

9. Різання ґрунту простим клином. 

10. Косе різання та копання ґрунту. 

11. Призначення та класифікація машин для підготовчих робіт. 

12. Машини для видалення дерево-кущової рослинності: кущорізи, корчувальні 

машини та розпушувачі. 

13. Обладнання систем водозниження. 

14. Землерийно-транспортні машини: коротка характеристика. 

15. Призначення і класифікація бульдозерів. 

16. Особливості тягового розрахунку бульдозера. 

18. Сили, що діють на бульдозер. Розрахунки бульдозера на міцність. 

19. Грейдери: призначення класифікація та основні параметри. 

20. Основні конструктивні схеми, типаж і змінне обладнання. 

21. Тяговий розрахунок автогрейдера. Сили, що діють на автогрейдер. 

22. Механізми керування автогрейдерами та основи їх розрахунку. 

23. Грейдер-елеватори. 

24. Призначення, класифікація та основні параметри скреперів. 

25. Тяговий розрахунок напівпричіпного скрепера. 

26. Сили, що діють на напівпричіпний скрепер. 

Модуль 2 

1. Призначення та класифікація землерийних машин. 
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2. Призначення і класифікація одноківшевих екскаваторів, їх основні параметри. 

3. Розрахунок підіймального й напірного механізмів прямої лопати. 

4. Основи розрахунку механізму повороту. 

5. Ходове обладнання екскаваторів. 

6. Виробничість екскаваторів. 

7. Призначення і класифікація багатоківшевих екскаваторів. 

8. Основні параметри багатоківшевих екскаваторів. 

9. Основні розрахунки параметрів багатоківшевих екскаваторів. 

10. Штучне ущільнення ґрунтів. 

11. Вплив вологості ґрунтів на їх ущільнення. 

12. Норми ущільнення ґрунтів. 

13. Машини та обладнання для ущільнення ґрунтів. 

14. Класифікація котків та їх основні параметри. 

15. Вібраційні  трамбувальні  машини:  класифікація,  призначення,  область 

застосування. 

16. Бурові роботи: машини та обладнання, їх призначення. 

17. Обладнання для безтраншейного прокладання трубопроводів. 

18. Палезаглиблювальні машини й механізми. 

19. Вібраційні заглиблювані палей та палевдавлювальні установки. 

20. Машини для прокладання кабелю. 

21. Машини для утворення глибоких траншей. 

22. Каменерізальні машини. 

23. Гідромонітори. 

24. Ґрунтові насоси та земляні снаряди. 

25. Машини для дренажу. 
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