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1 Опис навчальної дисципліни 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 
денна  

форма навчання 

Кількість кредитів – 5 
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 – 150 

Спеціальність – 133 

Галузеве машинобуду-

вання 

 

6-й 

Лекції 

24 год. 

Лабораторні заняття 

– год. 

Практичні заняття 

26 год. 

Самостійна робота 

100 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,85 

самостійної роботи 

студента – 7,7 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Вид контролю: диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Курс «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка» є 
дисципліною, необхідною для професійної підготовки бакалаврів спеціальності 
133 «Галузеве машинобудування». 

«Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка» – дисципліна, 
що вивчає теоретичні основи розрахунку та конструювання деталей і вузлів 
вантажопідйомних і транспортувальних машин, основи інженерних знань і 
конструкторської підготовки. Вона є науковою основою створення нових машин. 

Сучасні поточні технологічні і автоматизовані лінії, міжцеховий і 
внутрішньоцеховий транспорт, навантажувально-розвантажувальні операції на 
складах і перевалочних пунктах органічно пов’язані з використанням 
різноманітних типів підйомно-транспортних машин і механізмів, що 
забезпечують безперервність і ритмічність виробничих процесів. Тому 
використання цього обладнання визначає ефективність сучасного виробництва, а 
рівень механізації технологічного процесу – продуктивність підприємства. 

Мета дисципліни «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна 
техніка» – ознайомлення з вантажозахватними та гальмівними пристосуваннями, 
механізмами підйому вантажу, зміни вильоту стріли, переміщення та повороту 
крану, а також вивчення методів розрахунку і проектування деталей і вузлів 
механізмів, які характерні для підйомно-транспортних пристроїв. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 

- типові конструкції деталей і вузлів вантажопідйомних і транспортувальних 
машин, їх властивості та галузь використання; 

- спеціальні транспортні засоби, в першу чергу зв’язані з задачами 
автоматизації виробничих процесів; 

- методи розрахунку і проектування деталей механізмів вантажопідйомної, 
транспортуючої та транспортної техніки, пристосувань безпеки, 
металоконструкцій; 

- основи автоматизації розрахунків і конструювання вузлів і деталей машин, 
елементи машинної графіки та оптимізації проектування; 
уміти: 

- читати кінематичні схеми основних вантажопідйомних, транспортуючих та 
транспортних машин; 
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- вести розрахунки деталей, механізмів машин; 
- давати оцінку ефективності умов роботи машин; 
- визначати геометричні параметри робочого обладнання; 
- розбиратися серед розмаїття вантажопідйомної, транспортуючої та 

транспортної техніки; 
- самостійно використовувати необхідну довідкову літературу, а також 

графічний матеріал для проектування; 
- оформляти текстову та графічну документацію відповідно до вимог ЄСКД; 

користуватися довідковою літературою. 
 

3  Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Елементи конструкції вантажопідйомних машин. 

Тема 1. Загальні положення. 
1. Значення підйомно-транспортних машин у виробничій діяльності підприємств. 
2. Загальна класифікація: підйомні механізми, крани, підйомники. 
3. Основні параметри вантажопідйомних машин. 
4. Загальні положення розрахунку вантажопідйомних машин. 

Тема 2. Вантажозахоплювальні пристрої. 
1. Класифікація спеціальних вузлів і деталей машин для підйому, переміщення і 
перевезення вантажів. 
2. Вантажозахоплювальні пристрої: універсальні і спеціальні. 
3. Особливості розрахунку гаків і петель. 

Тема 3. Вантажні і тягові гнучкі органи. 
1. Класифікація вантажопідйомних органів. 
2. Вантажні ланцюги: зварні і шарнірні. 
3. Канати. 
4. Поліспасти. 
5. Блоки, зірочки і барабани. 
6. Призначення і конструкції барабанів. 

Тема 4. Гальмівні та стопорні пристрої вантажопідйомних машин. 
1. Классификация гальмівних і стопорних пристроїв вантажопідйомних машин. 
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2. Зупинники для стопоріння обертових валів. 
3. Стопорні гальма. 
4. Перевірка фрикційних гальм на нагрів. 
Тема 5. Приводи вантажопідйомних машин. 
1. Класифікація приводів. 
2. Електричний привід. 
3. Гідравлічний привід. 

 
Змістовий модуль 2. Крани, конвеєри і елеватори. 

Тема 6. Крани. 
1. Класифікація кранів, область застосування кожного з видів кранів. 
2. Баштові крани. 
3. Козлові крани. 
4. Кабельні та мостові крани. 
5. Стрілові крани. 
6. Система індексації кранів. 
7. Технічні параметри, характеристики, область застосування кожного з видів 
кранів. 
8. Механізм підйому вантажу. 
9. Механізми пересування та повороту крану. 

Тема 7. Машини та механізми безперервного транспорту. 
1. Поняття «транспортувальні машини», їх призначення, класифікація та основні 
види. 
2. Тягові органи конвеєрів, їх конструктивні типи та особливості. 
3. Ходові опорні пристрої. 

Тема 8. Стрічкові та інші види конвеєрів. 
1. Стрічкові конвеєри: загальна будова, типи і області застосування, елементи 
конвеєрів. 
2. Пластинчасті конвеєри. Пасажирські машини. Ескалатори. 
3. Скребкові, скребково-ковшові, ковшові, колискові конвеєри та інші види 
конвеєрів. 

Тема 9. Елеватори. Допоміжні пристрої. 
1. Загальні відомості про елеватори та допоміжні пристрої. 
2. Ковшові елеватори. 



7 
 

3. Загальний пристрій, типи і класифікація допоміжних пристроїв. 
 

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. Елементи конструкції вантажопідйомних машин. 
Тема 1. Загальні положен-
ня *. 14 2 2 - 10 - - - - - 
Тема 2. Вантажозахоплю-
вальні пристрої *. 17 4 3 - 10 - - - - - 
Тема 3. Вантажні і тягові 
гнучкі органи *. 15 2 3 - 10 - - - - - 
Тема 4. Гальмівні та 
стопорні пристрої вантажо-
підйомних машин *. 

15 2 3 - 10 - - - - - 

Тема 5. Приводи вантажо-
підйомних машин *. 15 2 3 - 10 - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 1 76 12 14 - 50 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Крани, конвеєри і елеватори. 

Тема 6. Крани *. 27 6 6 - 15 - - - - - 
Тема 7. Машини та 
механізми безперервного 
транспорту *. 

16 2 2 - 12 - - - - - 

Тема 8. Стрічкові та інші 
види конвеєрів *. 16 2 2 - 12 - - - - - 
Тема 9. Елеватори. 
Допоміжні пристрої *. 15 2 2 - 11 - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 2 74 12 12 - 50 - - - - - 

Усього годин  150 24 26 - 100 - - - - - 
 

5  Теми практичних занять 
Кількість 

годин 
№ 
з/п Назва  теми 

ДФН ЗФН 
 Модуль 1   

1 Згладжування експериментальних залежностей методом 
найменших квадратів 

 - 
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2 Визначення закону розподілу випадкових величин на 
основі досвідчених даних 

 - 

 Усього годин  - 
7    Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва  теми Кількість 
годин 

1 

Тема 1. Історія розвитку вантажопідйомних машин. 
Техніко-економічні показники. Навантаження в 
вантажопідйомних машинах: вагове, вітрове, снігове, 
сейсмічне, динамічне. Вимоги до виготовлення 
вантажопідйомних машин*. 

10 

2 

Тема 2. Спеціальні захоплювачі: кліщові, 
ексцентрикові, електромагнітні, вакуумні. Вантажо-
захоплювальні пристрої для насипних вантажів: бадді, 
ковші, грейфер двоканатний, гідравлічний, спеціаль-
ний. Основні технічні вимоги, запропоновані до 
вантажозахоплювальних пристроїв*. 

10 

3 
Тема 3. Порівняльний аналіз гнучких органів. Спосо-
би з’єднання вантажозахоплювальних пристроїв з 
канатами. Шпилі. Розрахунок барабанів на міцність*. 

10 

4 

Тема 4. Гальма колодкові з електромагнітом, 
електрогідравлічні. Гальма стрічкові з осьовим 
натиском, відцентрові. Гальмові пристрої для 
регулювання швидкості*. 

10 

5 Тема 5. Порівняльна оцінка електро і гідроприводу*. 10 

6 

Тема 6. Перевірочний розрахунок електродвигуна, 
механізму підйому на пускові навантаження. 
Механізм зміни вильоту стріли. Перевірка на сталість 
руху без буксування. Перевірочний розрахунок 
ходових коліс на контактну витривалість. Пристрої, 
що забезпечують безпеку роботи*. 

15 

7 Тема 7. Продуктивність транспортувальних машин 
безперервної дії*. 12 

8 
Тема 8. Розрахунок стрічкового конвеєра: визначення 
ширини стрічки, опір руху тягового органу, повний 
опір, тягове зусилля. Схеми приводу*. 

12 

9 Тема 9. Люлечні та поличні елеватори*. 11 
Усього забезпечення аудиторних занять* 40 
Забезпечення індивідуальних завдань  60 
Підготовка до диф. заліку 6 
Усього годин 100 
Примітка:  Години на самостійну роботу відносяться до питань, зазначених 

зірочкою (*). 
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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 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. 
– 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. 
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6. Диф. залік: залікові та тестові питання. 
 

10  Розподіл балів, які отримують студенти 
для диф. заліку 

Модуль 1 

Змістовий  модуль 1 Змістовий  модуль 2 
Підсум-
ковий 
тест 
(іспит) 

Сума 
Вид занять 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   
Лекції 1 1 1 1 1 2 1 1 1 – 10 
Практичні 
заняття 

– – – – – 15 15 – – – 30 

Поточн. 
контр.: 
опитування 

4 6 6 6 6 10 8 8 6 
– 60 

Усього за  
2 модуль 

5 7 7 7 7 27 24 9 7 20 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми лекцій 
 

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 
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11 Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття з розрахунку 
стрічкового конвеєра з навчальної дисципліни «Вантажопідйомна, транспортуюча 
та транспортна техніка» для студентів напряму 6.050503 – «Машинобудування» (у 
тому числі скорочений термін навчання), 2009. – 39 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка» для студентів денної 
та заочної форм навчання зі спеціальності 6.090214 – «Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, меліоративні  машини і обладнання», 2006. – 19 с. 

 
12  Рекомендована література 

 
Книги одного автора 

1. Александров М. П., Д. Н. Решетов. Подъемно-транспортные машины 
Атлас конструкции. – Москва: Машиностроение, 1973. 480 с. 
2. Ветров Ю. А. Строительные машины. Практические упражнения. – К.: Вища 
школа, 1970. 160 с. 
3. Гриф М. И. Погрузчики мира. Справочник. Выпуск 10. М.: Изд-во Ассоциации 
строительных вузов, 2005. 216 с. 
4. Додонов Б. П. Грузоподъемные и транспортные устройства. – М.: 
Машиностроение, 1990. 248 с. 
5. Ромакин Н. Е. Машины непрерывного транспорта. Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2008. 432 с. 
6. Хальфин М. Н. Грузоподъемные машины для монтажных и погрузочно-
разгрузочных работ. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 608 с. 

Книги двох авторів 
1. Бондарєв В. С., Дубинєць. О. І., Колісник М. П. Підйомно-транспортні машини. 
Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник для ВУЗів. – 
Київ: Вища школа, 2009. 322 с. 
2. Турушин В. О., Федорченко В. В.  Машини промислового транспорту 
безперервної дії. Навчальний посібник / В.О.Турушин,– Луганськ: Вид-во СНУ 
ім. В.Даля, 2009. 134 с. 
 

13  Інформаційні ресурси 
Використання  Інтернету. 


