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Загальний опис дисципліни 

Дисципліна «Технологія лісогосподарських робіт» викладається з метою формування 

у студентів основ теоретичної підготовки і набуття практичних навичок з технологій і 

технологічного обладнання лісозаготівельних робіт; наукового мислення щодо вибору 

технології і системи машин для лісозаготівель; засвоєння основних понять про класифікацію 

і будову сучасних машин і механізмів для лісозаготівель.  

У результаті вивчення курсу студенти повинні:  

знати: сучасне технологічне обладнання лісового господарства; технологію і 

специфіку механізації лісозаготівельних робіт; будову технологічного обладнання машин і 

механізмів для лісозаготівельних робіт, їх технічні характеристики; машини та обладнання 

для лісозаготівельного виробництва, для валки і трелювання лісу і вивантаження 

заготовленого лісу; комплекс машин для переробки деревних відходів; комплекс машин для 

підсочки лісу; вміти обґрунтувати і вибрати систему машин для раціонального проведення 

лісозаготівельних робіт; сучасний стан і перспективу розвитку лісозаготівельного 

виробництва; основи теорії процесів лісозаготівлі; техніку та технологію виконання 

лісосічних робіт; основи дорожньої справи, техніку та організацію транспортних робіт; 

техніку та технологію виконання нижньоскладських робіт; основи проектування 

лісозаготівельного виробництва.  

вміти: організувати підготовку та виконання лісосічних робіт; організувати роботи по 

вивезенню деревини споживачам; організувати та провести роботи по будівництву та 

ремонту лісовозних доріг; проектувати технологічний процес лісозаготівельного 

виробництва; налагоджувати машини, регулювати робочі органи машин для різних умов 

роботи; агрегатувати лісозаготівельні машини і знаряддя на трактор; знати основні правила 

по техніці безпеки на лісозаготівельні роботах.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі 

компетентності: 

− здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення 

сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання;  

− здатність планувати та реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, 

підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на 

екологічних засадах, використання лісових ресурсів; 



− екологічні мислення та свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що 

забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на 

місцевому, регіональному, національному та глобальному рівнях.  

Програмні результати навчання 

− здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних 

можливостей;  

− проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства 

відповідно до встановлених вимог;  

− інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог; виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших; впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах 

наближеного до природи лісівництва;  

− організувати результативні та безпечні умови праці.  

 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Основні поняття.  

Тема 2. Машинна валка.   

Тема 3. Трельовка деревини.   

Тема 4. Очищення дерев від сучків.  

Тема 5. Розкряжовка хлистів, сортування сортиментів, штабелювання деревини.  

Тема 6. Навантаження деревини на лісовозний транспорт та її перевезення.  

Тема 7. Верхні склади, навантажувальні пункти і нижні склади.  

Тема 8. Валка, обрізування сучків дерев бензомоторними пилками.  

Тема 9. Розкряжовка дерев бензомоторними пилками.  

Тема 10. Конструкція бензиномоторних пилок.  

Тема 11. Пильні ланцюги та знімне устаткування до бензиномоторних пилок. 


