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1 Опис навчальної дисципліни 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 
денна  

форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
(шифр і назва) 

За вибором  

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___–_____ 

                                          

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

Спеціальність – 133 

Галузеве машинобуду-

вання 

 

5-й 

Лекції 

18 год. 

Лабораторні заняття 

10 год. 

Практичні заняття 

12 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,08 

самостійної роботи 

студента – 6,15 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 



 4 

2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Курс «Машини для земляних і меліоративних робіт» є дисципліною 
необхідною для професійної підготовки бакалаврів спеціальності 133 «Галузеве 
машинобудування». 

Дисципліна «Машини для земляних і меліоративних робіт» розглядає 
загальні питання проектування, розрахунки робочих органів машин, ходового 
обладнання і систем управління. Основна увага приділяється вивченню фізико-
механічних властивостей ґрунтів, як середовищу, що взаємодіє з робочими 
органами машин, теорії та методам розрахунку скреперів, бульдозерів, 
автогрейдерів, високопродуктивним машинам безперервної дії, а також 
машинам для ущільнення ґрунтів, тому що ці машини мають щонайбільше 
значення для будівництва автомобільних доріг, а також для залізничного, 
гідротехнічного і промислового будівництва. 

«Машини для земляних і меліоративних робіт» – дисципліна, що містить 
систематичні відомості по теорії, розрахунку та проектуванню машин для 
земляни і меліоративних робіт. Вона являється науковим підґрунтям для 
створення нових машин такого класу. 

Курс «Машини для земляних і меліоративних робіт» спрямовано на 
набуття студентами навичок у виконані розрахунків робочих органів машин, 
механізмів та деталей, а також основних параметрів бульдозера, скрепера, 
грейдера та екскаватора та інших машин, у тому числі спеціальних; а також у 
досліджені студентами фізико-механічних властивостей ґрунту та з’ясовувані 
закономірностей опору копання ґрунтів різним робочим обладнанням. 

Мета дисципліни «Машини для земляних і меліоративних робіт» – 
ознайомлення з фізико-механічними властивостями ґрунтів як середовища 
взаємодії з робочими органами машин; вивчення конструкції машин 
(екскаваторів, скреперів, бульдозерів, розпушувачів та ін.) та їх робочих 
органів. 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
- основні поняття, пов’язані з ґрунтами та виконанням земляних робіт; 
- види машин, їх параметри та ефективність використання; 
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- методи виконання тягового розрахунку і проектування елементів і 
механізмів машин для земляних і меліоративних робіт; 

- методи розрахунку і проектування деталей механізмів машин для 
земляних робіт, основних металоконструкцій; 

- питання охорони праці та екологічності виконання робіт; 
уміти: 

- читати кінематичні схеми основних машин для земляних і меліоративних 
робіт; 

- вести розрахунки деталей, механізмів машин та робочих органів; 
- давати оцінку ефективності умов роботи машин; 
- визначати геометричні параметри робочого обладнання; 
- розбиратися серед розмаїття техніки для земляних та меліоративних 

машин; 
- оформляти текстову та графічну документацію відповідно до вимог 

ЄСКД; користуватися довідковою літературою. 
 

3 Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Машини для земляних робіт.  
Землерийно-транспортні машини. 

Тема 1. Загальна характеристика земляних робіт. 
1. Класифікація земляних робіт. 
2. Робочі середовища. Класифікація ґрунтів. 
3. Основні фізичні, фізико-механічні властивості ґрунтів. 

Тема 2. Машини для земляних робіт: класифікація, робочі органи машин та 
основні показники роботи машин. 
1. Класифікація й загальна характеристика МЗР. 
2. Типи робочих органів землерийних машин та процес різання ґрунтів. 
3. Різання ґрунту простим клином та сили, що діють на плоский прямий ніж 
при різанні ґрунтів. 
4. Косе різання та копання ґрунту: сили, що діють на косий клин. 

Тема 3. Машини та обладнання для підготовчих і допоміжних робіт. 
1. Призначення та класифікація. 
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2. Машини для видалення дерево – кущової рослинності. 

Тема 4. Землерийно-транспортні машини. Бульдозери. 
1. Коротка характеристика землерийно-транспортних машин. 
2. Призначення і класифікація бульдозерів. 
3. Особливості тягового розрахунку бульдозера. 
4. Сили, що діють на бульдозер. 

Тема 5. Землерийно-транспортні машини. Автогрейдери. 
1. Призначення, класифікація і основні параметри. 
2. Основні конструктивні схеми, типаж і змінне робоче обладнання. 
3. Тяговий розрахунок автогрейдера. 
4. Сили, що діють на автогрейдер. 
5. Механізми управління автогрейдерами та основи їх розрахунку. 
6. Поперечна стійкість автогрейдера. 

Тема 6. Скрепери. 
1. Призначення і класифікація скреперів. 
2. Основні параметри скреперів. 
3. Тяговий розрахунок напівпричіпного скрепера. 
4. Сили, що діють на напівпричіпний скрепер. 
 

Змістовий модуль 2. Землерийні машини та машини для спеціальних робіт. 

Тема 7. Землерийні машини. Одноковшеві екскаватори. 
1. Призначення та класифікація землерийних машин. 
2. Призначення і класифікація одноковшевих екскаваторів, їх основні 
параметри. 
3. Розрахунок підіймального й напірного механізмів прямої лопати. 
4. Основи розрахунку механізму повороту. 
5. Ходове обладнання екскаваторів. 

Тема 8. Землерийні машини. Багатоківшеві екскаватори. 
1. Призначення і класифікація. 
2. Розрахунок основних параметрів багатоковшевих цепних траншейних 
екскаваторів. 
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3. Розрахунок основних параметрів багатоковшевих цепних екскаваторів 
поперечного копання. 

Тема 9. Машини для обладнання та ущільнювання ґрунтів: котки, трамбувальні 
та вібротрамбувальні машини. 
1. Класифікація котків. 
2. Тяговий розрахунок котків. 
3. Трамбувальні та вібротрамбувальні машини. 

Тема 10. Машини та обладнання для спеціальних земляних робіт. 
1. Машини та обладнання обертального буріння. 
2. Бурильно – кранові машини. 
3. Обладнання для безтраншейного прокладання трубопроводів. 
4. Палезаглиблювальні машини й механізми. 

Тема 11 Машини та установки для поливу, зрошування та дощування 
сільськогосподарських культур. 
1. Машини для нарізки та зарівнювання поливної сітки. 
2. Основні напрямки розвитку машин для підготовки полів до поливів. 
3. Дощувальні установки та машини. 
4. Поливні машини. 

Тема 12. Інші види машин: меліоративні, дренажні. 
1. Меліоративні машини: загальна класифікація, призначення, основні вимоги. 
2. Канавокопачі. 
3. Машини для прокладання каналів та каналочищувачі. 
4. Дренажні трубоукладальні машини. 
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4 Структура навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів і тем 

усього 
л п лаб с.р. 

усього 
л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Машини для земляних робіт. Землерийно-транспортні машини. 

Тема 1. Загальна 
характеристика земляних 
робіт*. 

9 1 - - 8 - - - - - 

Тема 2. Машини для земляних 
робіт: класифікація, робочі 
органи машин та основні 
показники роботи машин*. 

9 2 - - 8 - - - - - 

Тема 3. Машини та обладнання 
для підготовчих і допоміжних 
робіт*. 

7 1 - - 6 - - - - - 

Тема 4. Землерийно-
транспортні машини. 
Бульдозери*. 

18 2 4 4 8 - - - - - 

Тема 5. Землерийно-
транспортні машини. 
Автогрейдери*. 

8 2 - - 6 - - - - - 

Тема 6. Скрепери*. 12 2 4 - 6 - - - - - 
Разом за змістовим модулем 1 64 10 8 4 42 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Землерийні машини та машини для спеціальних робіт. 
Тема 7. Землерийні машини. 
Одноковшеві екскаватори*. 18 2 4 6 6 - - - - - 
Тема 8. Землерийні машини. 
Багатоковшеві екскаватори*. 10 2 - - 8 - - - - - 
Тема 9. Машини для 
обладнання та ущільнювання 
ґрунтів: котки, трамбувальні та 
вібротрамбувальні машини*. 

7 1 - - 6 - - - - - 

Тема 10. Машини та 
обладнання для спеціальних 
земляних робіт*. 

7 1 - - 6 - - - - - 

Тема 11 Машини та установки 
для поливу, зрошування та 
дощування 
сільськогосподарських культур. 

7 1 - - 6 - - - - - 

Тема 12. Інші види машин: 
меліоративні, дренажні*. 7 1 - - 6 - - - - - 
Разом за змістовим модулем 2 56 8 4 6 38 - - - - - 
Усього годин 120 18 12 10 80 - - - - - 
Примітка: Години на самостійну роботу відносяться до питань (тем), зазначених зірочкою (*). 
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5 Теми практичних занять 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

 
Назва  теми 

ДФН ЗФН 
 Модуль 1   

1 Розрахунок бульдозера. 4 - 
2 Розрахунок скрепера. 4 - 
3 Розрахунок екскаватора. 4 - 
 Усього годин 10 - 

 
6 Теми лабораторних робіт 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

 
Назва  теми 

ДФН ЗФН 
 Модуль 1   

1 Вивчення облаштування  бульдозерів і визначення їх 
продуктивності. 

4 - 

2 Вивчення  облаштування  одноківшевих  гідравлічних  
екскаваторів  з  набором змінних робочих органів та 
визначення їх експлуатаційної продуктивності. 

6 
- 

 Усього годин 10 - 
 

7 Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Тема 1. Основні способи розробки ґрунтів*. 8 
2 Тема 2. Техніко-економічні показники роботи машин для 

земляних робіт*. 
6 

3 Тема 3. Призначення і класифікація розпушувачів*. 6 
4 Тема 4. Основні параметри бульдозера з неповоротним і 

поворотним відвалом*. 
8 

5 Тема 5. Грейдер-елеватори*. 8 
6 Тема 6. Основні параметри скреперів у функції від 

геометричної ємності ковша*. 
6 

7 Тема 7. Продуктивність екскаватора*. 6 
8 Тема 8. Розрахунок основних параметрів роторних 

траншейних екскаваторів*. 
6 

9 Тема 9. Кулачкові котки*. 8 
10 Тема 10. Машини та механізми для прокладання ліній 

зв’язку й трубопроводів малого діаметра*. 
6 

11 Тема 11. Машини для підземного зрошування*. 6 
12 Тема 12. Скребкові, шнекові та фрезерні каналочищувачі*. 6 

Усього забезпечення аудиторних занять* 23 
Забезпечення індивідуальних завдань  57 
Підготовка до диф.заліку 10 
Усього годин 80 
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8 Методи навчання 

Під час вивчення лекційного матеріалу викладач застосовує словесні 

методи навчання (лекція, розповідь, бесіда) та наочні (демонстрація, 

ілюстрація, використання технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки), 

а також пояснювально-демонстраційні (отримання знань на лекції, з навчальної 

або методичної літератури, через екранний посібник у «готовому» вигляді). 

При проведенні практичних та лабораторних занять широко 

застосовуються вербальні методи (пояснення, інструктаж), методи навчання за 

характером логіки пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція), репродуктивні 

методи (застосування вивченого матеріалу на основі зразка, правила, 

інструкції). 

Самостійна робота передбачає використання методів і засобів самостійної 

роботи з книгою (читання, конспектування, виготовлення таблиць, схем, 

графіків та ін.), а також частково-пошукового методу. 

 

9 Методи контролю 

1. Оцінка поточної роботи студентів: 

– активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

– експрес-контроль під час аудиторних занять; 

– рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях; 

– виконання аналітично-розрахункових завдань; 

– самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

– результати тестування; 

2. Оцінка роботи на практичних заняттях: 

– вибіркове усне опитування перед початком занять. 

– фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-

10 хв. 

– оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і 

т.п. 
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– письмове (до 45 хв.) тестування. 

3. Контроль у позанавчальний час: 

– перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури; 

– індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

– перевірка та оцінка питань з частини лекційного  курсу, який студенти 

самостійно вивчають; 

4. Консультації: допомогти студентам розібратись у складних питаннях, а 

також проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення про 

перебіг і результати навчальної роботи. 

5. Захист практичних робіт після виконання кожної з них. 

6. Екзамен: екзаменаційні білети та тестові питання 

 

10  Розподіл балів, які отримують студенти 
для іспиту  

Модуль 1 

Змістовий  модуль 1 
 

Змістовий  модуль 2 
 

Під-
сум-

ковий 
тест 

(диф. 
залік) 

Сума Вид 
занять 

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

Лекції 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 - 10 

Практич-
ні заняття - - - 3 - 3 4 - - - - - - 10 

Лабора-
торні 
роботи 

- - - 4 - - 6 - - - - - - 10 

Поточн. 
контр.: 
опитуван-
ня 

4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 - 50 

Усього за 
1 модуль 5 5 4,5 13 5 8 16 5 5 4,5 4,5 4,5 - 80 

 
Т1, Т2 ... Т12 – теми лекцій змістового модуля 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 
74-81 С 

добре  

64-73 D 
60-63 Е  

задовільно  

 
 

зараховано 

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. Методичні  вказівки  щодо  виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни  «Машини  для  земляних і меліоративних робіт» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» освітнього 

ступеня «Бакалавр», 2019. – 26 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Машини для земляних і меліоративних робіт» для студентів денної форми  

навчання  зі  спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування»  освітнього  

ступеня «Бакалавр», 2019. – 19 с. 
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12 Рекомендована література 
 

Книги одного автора 

1. Алексеева Т. В. Дорожные машины. Машины для земляных работ. Москва: 

Машиностроение, 1978. 232 с. 

2. Баладінський В. Л. Будівельна техніка: навчальний посібник. Київ: Либідь, 

2001. 368 с. 

3. Ерофеев В. Т. Проектирование производства земляных работ: учебное пособие. 

Москва: АСВ, 2005. 160 с. 

Книги двох авторів 

4. Ветров Ю. А., Баладинский В. Л. Машины для земляных работ. Киев: Вища 

школа, 1981. 191 с. 

Підручники і навчальні посібники 

5. Доценко А. И., Карасев Г. Н., Шестопалов К. К. Машины для земляных работ: 

учебник для вузов. (для бакалавров и магистров). Москва: ООО "ИД 

"БАСТЕТ", 2012. 688 с. 

Стандарти 

6. СК-5.1 Машины и оборудование для земляных, мелиоративных, свайных и 

дорожных работ. Выпуск 1. Москва: ОАО «ЦПП», 2009. 199 с. 

13 Інформаційні ресурси 

Використання Інтернету. 


