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Вступ 
Програма нормативної навчальної дисципліни професійного спрямування 

"Меліоративні машини та обладнання для водного господарства" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів 

спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та особливості 

конструювання і роботи робочих органів меліоративних машин та 

обладнання для водного господарства. 

Міждисциплінарні зв'язки. Вивчення дисципліни "Меліоративні машини 

та обладнання для водного господарства" базується на знаннях отриманих з 

таких навчальних дисциплін, як теоретичної механіки, теорії механізмів і 

машин, гідравліки, гідро- та пневмоприводів, базових машин, а отриманні 

знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні таких 

дисциплін, як експлуатації та обслуговуванні машин та написанні 

кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Анотація 
Необхідною складовою частиною підготовки інженерів-механіків в галузі 

машинобудування є вивчення та знання науки про меліоративні машини та 

механізми, які використовуються на будівельних майданчиках та при експлу-

атації меліоративних систем. Технічний фахівець повинен добре знати при-

значення, будову, роботу, технічні дані машин та механізмів, умови та пра-

вила їх безпечної роботи, передової методики і схеми їх розміщення на 

об’єктах, правила з охорони праці при експлуатації меліоративної техніки. 

Ці знання потрібні для технічного і економічного обгрунтування вибору 

необхідної машини чи комплекту машин, отримання високої продуктивності 

від їх використання, створення умов для безпечного використання техніки, її 

довготривалої та безвідмовної експлуатації з дотриманням всіх умов охорони 

праці. 

Ключові слова: меліоративні машини, канавокопачі, каналоочищувачі, 

дощувальні машини 

Abstract 

A necessary part of training engineers in engineering is the study and 

knowledge of the science of reclamation machines and mechanisms, which are 

used on construction sites and in the manual-atacìï melioration systems. Technical 

specialist should know when good-value structure, work, technical details of 

machines and mechanisms, conditions and-Pitchfork them safe, advanced methods 

and procedures for their placement on the objects, rules and instructions of the 

safety in operation melìorativnoï technology. 

This knowledge is necessary for the technical and economic substantiation of 

selection of the required machine or set of machines, getting high performance 

from their use, creating conditions for the safe use of the equipment, its long-term 

operation in compliance with all conditions. 

Key words: reclamation machines, digging machines, canal cleaners, sprinklers 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна 

форма  

заочна 

форма  

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 13 

«Механічна інженерія» 

Нормативна 

Рік підготовки: 

Модулів – 1 
Спеціальності: 133 «Галузеве 

машинобудування» 

4-й 5-й 

Змістових модулів – 3 
Семестр 

7-й 9-й 

Загальна кількість 

годин - 90 
Спеціалізація: «Підйомно-

транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні 

машини і обладнання» 

Лекції 

14 год. 2 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 5 

Практичні 

12 год. 2 год. 

Лабораторні 

Рівень вищої освіти: 

Бакалавр 

12 год. 4 год. 

Самостійна робота 

52 год. 82 год. 

Вид контролю 

екзамен екзамен 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної 

і індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання 42% до 58%. 

для заочної форми навчання 8% до 92% . 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни “Меліоративні машини 

та обладнання для водного господарства” є ознайомлення студентів 

з коротким оглядом розвитку кожного класу машин в Україні та 

закордоном, а також з сучасним станом галузі і основними 

напрямками розвитку. Допомогти студентам в оволодінні знаннями 

різних будов і застосувань машин галузі. 

Завдання - вивчення дисципліни “Меліоративні машини та 

обладнання для водного господарства” є засвоєння основних типів 

меліоративних машин, видів робочих органів, основних напрямків 

розвитку, методики розрахунку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: діалектичний метод рішень інженерно-технічних задач, 

методи розрахунку машин, будову, роботу і застосування машин у 

водогосподарському будівництві; 
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вміти: самостійно працювати зі спеціальною технічною 

літературою, проводити розрахунки меліоративних машин, вірно 

використовувати той чи інший тип машин, вірно проводити вибір та 

розміщення техніки в умовах підприємства, визначати техніко-

економічні показники меліоративних машин. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Меліоративні машини та обладнання 

Тема 1. Класифікація машин для водного господарства. Загальна 

класифікація машин для водного господарства. Основні параметри і 

техніко-економічні показники. Прохідність машин на перезволожених 

ґрунтах. Класифікація ґрунтів. Взаємодія гусеничного ходового 

обладнання з ґрунтом. Прохідність. Центр сила тяжіння та тиску. 

Епюри тисків. Шляхи поліпшення прохідності меліоративних машин. 

Тема 2. Механізми начіпних систем та їх розрахунок. Схеми 

механізмів начіпки. Кінематичний розрахунок механізмів начіпки. 

Силовий розрахунок механізмів начіпних систем. Конструкція машин 

для культуртехнічних робіт. Конструкція та принцип роботи 

кущорізів з пасивними робочими органами. Конструкція та принцип 

роботи корчувачів з пасивними робочими органами. Конструкція та 

принцип роботи фрезерних меліоративних машин. 

Тема 3. Розрахунок кущорізів з пасивними робочими органами. 

Взаємодія ножа із стовбуром. Параметри робочого органа. Тяговий 

розрахунок. Знаходження зусиль у штоках гідроциліндрів. Статичний 

розрахунок. Продуктивність. Розрахунок корчувачів з пасивними ро-

бочими органами. Параметри робочого обладнання. Тяговий розраху-

нок. Знаходження зусиль у штоках гідроциліндрів. Статичний розра-

хунок. Продуктивність. Розрахунок фрезерних меліоративних машин. 

Основні параметри фрези. Розрахунок потужності. Визначення сил, 

що діють на машину. Тяговий розрахунок. Продуктивність. 

Тема 4. Конструкція машин для прокладання каналів. Конструкція 

та принцип роботи каналокопачів з плужними робочими органами. 

Конструкція та принцип роботи каналокопачів з ротаційними робочи-

ми органами. Конструкція та принцип роботи шнекороторних канало-

копачів. Розрахунок каналокопачів з плужними робочими органами. 

Розрахунок лемеша. Розрахунок полиневої поверхні. Побудова проек-

цій поверхні плугового корпусу. Тяговий опір плугового робочого ор-

гана (за В.П. Горячкіним). Тяговий опір причіпного каналокопача. 

Статичний розрахунок. Розрахунок каналокопачів з ротаційними ро-

бочими органами. Основні параметри ротаційних робочих органів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Розрахунок потужності. Тяговий розрахунок. Схема сил, що діють на 

каналокопач. Статичний розрахунок. Розрахунок шнекороторних ка-

налокопачів. Основні параметри робочого обладнання. Розрахунок по-

тужності. Тяговий розрахунок. Схема сил, що діють на тягач 

каналокопача в робочому положенні. Статичний розрахунок.  

Тема 5. Конструкція машин для утримання каналів. Конструкція та 

принцип роботи багатоківшевих планувальників, бетоноукладачів, 

кавальєророзрівнювачів, каналоочищувачів з ротаційними та багато-

ківшевими робочими органами, малогабаритних землесосних снарядів 

та меліоративних косарок. Розрахунок машин з відвальними робочими 

органами. Основні параметри відвальних робочих органів. Тяговий 

розрахунок. Схеми сил, що діють на робоче обладнання кавальєро-

розрівнювача. Продуктивність. Розрахунок багатоківшевих плану-

вальників. Основні параметри багатоківшевого робочого органа попе-

речного копання. Тяговий розрахунок. Розрахунок потужності. Про-

дуктивність. Розрахунок бетоноукладачів. Параметри ущільнюваль-

них брусів. Тяговий розрахунок. Розрахунок потужності. Продуктив-

ність. Розрахунок каналоочищувачів з ротаційними робочими орга-

нами. Параметри роторів. Тяговий розрахунок. Розрахунок потуж-

ності. Статичний розрахунок. Розрахунок малогабаритних земле-

всмоктувальних снарядів. Розрахунок зусилля при підйомі палі. 

Визначення зусилля натягу троса папільонажної лебідки і сили реакції 

палі. Розрахунок розмірів корпусу земснаряда. Розрахунок меліора-

тивних косарок. Процес зрізання рослин і типи ріжучих апаратів. 

Кінематичні параметри руху ножа ріжучого апарату підпірного зрізу. 

Форма ножа і протиріжучої пластинки ріжучого апарату підпірного 

зрізу. Сили опору руху ріжучих ножів апарату підпірного зрізу. 

Тема 6. Конструкція машин для влаштування дренажу. Конструк-

ція та принцип роботи траншейних та безтраншейних дреноукладачів 

і кротодренажних машин. Розрахунок траншейних дреноукладачів. 

Основні параметри багатоківшевого землерийного робочого органа 

поздовжнього копання. Основні параметри трубоукладачів. Визначен-

ня сил, що діють на дреноукладач в робочому положенні. Тяговий роз-

рахунок. Розрахунок потужності. Статичний розрахунок. Розрахунок 

безтраншейних дреноукладачів і кротодренажних машин. Параметри 

ножів безтраншейних дреноукладачів. Параметри ножа і дренера 

кротодренажної машини. Тяговий розрахунок. 

Тема 7. Конструкція дощувальних машин. Конструкція та принцип 

роботи дощувальних машин позиційної та безперервної дії. Розраху-
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нок дощувальних машин. Розрахунок коротко-струменевих дощуваль-

них апаратів. Розрахунок струменевих дощувальних апаратів. Розра-

хунок дощувальних машин, що працюють в русі. Розрахунок 

позиційно діючих дощувальних машин. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

л лаб пр с.р. усьо-

го 

л лаб пр с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. 

Загальні відомості. Машини для культуртехнічних робіт 
Тема 1. Класифікація машин для 

водного господарства.  

5 1   4  1   4 

Прохідність машин на 

перезволожених ґрунтах 

7 1  2 3    2 4 

Тема 2. Механізми начіпних 

систем та їх розрахунок 

5 1   1     2 

Конструкція машин для 

підготовчих робіт 

8 1 4  3   1  3 

Тема 3. Розрахунок кущорізів з 

пасивним робочим органом 

6 1   3     2 

Розрахунок корчувачів з 

пасивним робочим органом 

5 1  2 4     2 

Розрахунок фрезерних 

меліоративних машин 

5    2     2 

Тема 4. Конструкція машин для 

прокладання каналів 

6 1 2  3   1  4 

Розрахунок каналокопачів з 

плужними робочими органами 

6 0,5  2 3     3 

Розрахунок каналокопачів з 

ротаційними робочими органами 

7    1     4 

Розрахунок шнекороторних 

каналокопачів 

5 0,5   1     2 

Тема 5. Конструкція машин для 

утримання каналів 

6 1 2  3   1  3 

Розрахунок машин з відвальними 

робочими органами 

5    1     5 

Розрахунок багатоківшевих 

планувальників 

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

Розрахунок бетоноукладачів 5    1     5 

Розрахунок каналоочищувачів з 

ротаційними робочими органами 

7 1  2 1     4 

Розрахунок малогабаритних 

землевсмоктувальних снарядів 

4    1     4 

Розрахунок меліоративних 

косарок 

4    1     4 

Тема 6. Конструкція машин для 

влаштування дренажу 

7 1 2  1   1  4 

Розрахунок траншейних 

дреноукладачів 

7 0,5  2 4     4 

Розрахунок безтраншейних 

дреноукладачів і кротодре-

нажних машин 

7 0,5   1     4 

Тема 7. Конструкція 

дощувальних машин 

8 1 2  3  1   4 

Розрахунок дощувальних машин 

працюючих в русі і позиційної  

дії 

5 1   4     4 

Усього годин 90 14 12 12 52 90 2 4 2 82 
 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Розрахунок прохідності машин на торф’яних та 

перезволожених грунтах 
2 2 

2 Тяговий розрахунок причіпних плужних каналокопачів 2 - 

3 Розрахунок каналоочищувачів зі скребковими робочими 

органами 
2 - 

4 Розрахунок каналоочищувачів із ротаційними робочими 

органами 
2 - 

5 Розрахунок багатоківшевих дреноукладачів 2 - 

6 Розрахунок корчувачів-збирачів 2 - 

 Всього: 12 2 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Дослідження експлуатаційних параметрів машин для 

підготовчих робіт 
2 1 

2 Дослідження експлуатаційних параметрів машин для 

зрізання рослинності та дрібнолісся 
2 - 

3 Дослідження експлуатаційних параметрів машин для 

прокладання каналів  
2 - 

4 Дослідження експлуатаційних параметрів машин для 

утримання каналів  
2 1 

5 Дослідження експлуатаційних параметрів машин для 

влаштування дренажу 
2 1 

6 Дослідження експлуатаційних параметрів дощувальних 

машин 
2 1 

 Всього: 12 4 
 

7. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

1) підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./ 1 год. занять (24 год); 

2) підготовка до контрольних заходів – 6 год./ 1 ЄКТС (22 год.); 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях – 41 год. за таблицею. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Фрезерні меліоративні машини 4 4 

2 Малогабаритні землесосні снаряди 4 4 

3 Меліоративні косарки 4 4 

4 Машини для стабілізації укосів каналів 4 4 

5 Плаваючі екскаватори 4 4 

6 Щілино-дренажні машини 4 4 

7 Машини і обладнання для будівництва трубопроводів 4 4 

8 Поливальні машини 4 4 

9 Машини для імпульсного дощування 4 4 

10 Системи крапельного зрошування 5 5 

 Разом 41 41 
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8. Методи навчання 
Лекційні заняття проводяться із застосуванням методів актив-

ного навчання, використовується спеціально розроблений (скелетний) 
конспект лекцій з демонстрацією навчального матеріалу через 
кодоскоп і епідіаскоп, фолії, рисунки, а також приводяться потрібні 
терміни і визначення. 

На лабораторних заняттях студенти досліджують вплив 
особливостей конструкції на експлуатаційні параметри та роботу 
типових меліоративних машин та обладнання для водного 
господарства в навчально-науковому центрі в с. Любомирка. 

На практичних заняттях студенти виконують розрахунок 
основних експлуатаційних параметрів типових меліоративних машин 
та обладнання для водного господарства. 

 

9. Методи контролю 
Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни „Меліоратив-

ні машини та обладнання для водного господарства” здійснюється на 
основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсум-
кового контролю знань (ПКЗ), враховуючи результати самостійної 
роботи, а також відвідування студентами лекцій і лабораторних 
занять. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 
матеріалу, вироблених умінь самостійно вирішувати практичні задачі, 
самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи 
розділу, умінь публічно чи письмово представити відповідний 
матеріал (презентація). 

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю 
оформлюється під час останнього практичного заняття, а на заочній 
формі навчання – за розкладом екзаменаційно-лабораторних сесій. 

 

Розподіл балів за видами робіт 

Форма контролю К-сть Ціна одиниці 

контролю 

Максим.     

к-сть балів 

Тестування за змістовим модулем 1 14 14 

Робота на практичних заняттях 6 2 12 

Робота на лабораторних заняттях 6 3 18 

Звіт за самостійною роботою 1 16 16 

Екзамен 1 40 40 

Всього:   100 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Розподіл балів, що отримує студент при поточному тестуванні 

представлений в таблиці. 

Оцінювання студентів здійснюється за системою ЕСТS. 
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Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та 

шкалу за системою ЕСТS здійснюється в наступному порядку. 

Розподіл балів за темами 
Поточне тестування Підсумковий 

екзамен 

Сума 

Змістовий модуль 1 (20) 

Тема/бали 

1 2 3 4 5 6 7   

9 9 9 9 9 9 6 40 100 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

національною школою 
Примітка 

90 – 100 відмінно „5” 

„зараховано” 

82 − 89 дуже добре „4” 

74 − 81 добре „4” 

64 − 73 задовільно „3” 

60 − 63 достатньо „3” 

35 − 59 незадовільно „2” 
„не зараховано” з 

можливістю перездачі 

0 − 34 незадовільно „2” 
„не зараховано” з повторним 

вивченням дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Меліоративні ма-

шини та обладнання для водного господарства” включає: конспект 

лекцій на паперовому носії; конспект лекцій на електронному носії; 

комплект фолій; методичні вказівки для виконання лабораторних (02-

01-294), практичних робіт (02-01-292); кінофрагменти: «Машини для 

зро-шення с/г культур», «Копірні механізми похилу, що базуються на 

ла-зерному проміні»; слайди по меліоративних машинах – 121 шт.; 

плакати по меліоративних машинах – 68 шт.; контрольні питання – 90 

шт.; методичні вказівки з використання ТЗН; комплект 

екзаменаційних білетів. 
 

12. Рекомендована література 
Базова 

1. Машини для водного господарства: підручник. / С.В. Кравець, 

В.С. Зінь, О.В. Маркова та ін. – Рівне: НУВГП, 2006. – 348 с. 

2. Лук’янчук О.П. Машини і обладнання для водного господарства: 

навч. посіб. / О.П. Лук’янчук, О.В. Маркова. Для студ. Напряму підго-

товки 6.050503 – «Машинобудування». – Рівне: НУВГП, 2009. – 165 с. 
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2. Зінь В.С. Меліоративні машини (теорія і розрахунок): навч.посіб. 

/ В.С. Зінь. - Київ, НМК ВО, 1992. – 119 с. 

4. Мелиоративные машины: справочн. / В.Л. Баладинский, В.П. 

Станевский, Ю.П. Пристайло и др. Под ред. В.Л. Баладинского. – 

Киев: Урожай, 1991. – 232 с. 

5. Ткачук В.Ф. Агромеліоративні багатоярусні глибоко розпушу-

вачі: монографія / В.Ф. Ткачук, О.П. Лук’янчук, О.П. Рижий. – Рівне: 

НУВГП, 2011. – 190 с. 

6. Козловський Б.І. Меліоративний стан осушуваних земель захід-

них областей України: монографія / Б.І. Козловський. – Львів: 

Євросвіт, 2005. – 420 с. 

Допоміжна 
1. Бабич Я.О., Зінь В.С. та ін. Меліоративні машини (конструкція): 

навч. посібн. / Я.О. Бабич, В.С. Зінь та ін. - Київ, Інститут системних 

досліджень освіти. 1994. 

2. Мер И.И. Мелиоративные машины. / Изд-во Колос, М.: 1980. 

3. Мер И.И. и др. Курсовое и дипломное проектирование по мелио-

ративным машинам. / И.И. Мер и др. - М.: Колос, 1978. 

4. Мер И.И. и др. Практикум по мелиоративным машинам. - М.: 

Колос, 1984. 

13. Інформаційні ресурси 
1. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська. 44)/[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://cbs.rv.uа/ 

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

3. Google Pley [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://play.google.com 

4. Строительная техника  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.htz.ru 

5. Сельхозтехник. Каталог техники. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://selhoztehnik.com 

Електронний репозиторій НУВГП  
1. Лук’янчук О.П. Машини і обладнання для водного господарства: 

навч. посіб. / О.П. Лук’янчук, О.В. Маркова. Для студ. Напряму 

підготовки 6.050503 – «Машинобудування». – Рівне: НУВГП, 2009. – 

165 с. Рецензенти: М.П.Скоблюк, кандидат технічних наук, доцент ... 

[Електронний ресурс] – Режим доступу 

http://nuwm.edu.ua/id/eprint/1640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


