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1 Опис навчальної дисципліни 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 
денна  

форма навчання 

Кількість кредитів – 11 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
(шифр і назва) 

За вибором  

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3  4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___–_____ 

                                         

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 330 

Спеціальність – 133 

Галузеве машинобуду-

вання 

 

7-й/8-й 

Лекції 

26/28 год. 

Лабораторні заняття 

12/16 год. 

Практичні заняття 

12/16 год. 

Самостійна робота 

100/120 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,2 

самостійної роботи 

студента – 8,5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Вид контролю: іспит/іспит 

 

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 «Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх і 
будівельних машин» є дисципліною необхідною для професійної підготовки 
бакалаврів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». 

Сучасне виробництво вимагає від молодого фахівця уміння самостійно 
вирішувати принципово нові задачі, в практичній діяльності проводити 
випробування і дослідження, творчо використовуючи досягнення науки. 

Постійно зростає потік науково-технічної інформації. Молодий фахівець 
повинен уміти відбирати найоригінальніші ідеї і технічні новини. Без навичок 
дослідника важко орієнтуватися у все зростаючому обсязі знань. 

Курс «Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх і 
будівельних машин» спрямовано на набуття студентами навичок з основних 
понять теорії надійності обладнання, навчитися вибирати раціональні методи 
монтажу, організації та безпечної експлуатації машинного парку, технічного 
обслуговування та методів і засобів експлуатаційного ремонту машин. 

Мета дисципліни «Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, 
дорожніх і будівельних машин» – ознайомлення студентів з загальними основами 
монтажу, експлуатації та ремонту підйомно-транспортних,  дорожніх і 
будівельних машин, дати їм необхідні знання для практичної діяльності інженера-
механіка в галузі створення, експлуатації та ремонту машин, які мають особливе 
значення для забезпечення високого технічного рівня, безпеки та максимальної 
ефективності їх виробничого використання. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 

- державні нормативні акти, які регламентують монтажні та налагоджувальні 
роботи; 

- експлуатацію, обслуговування і ремонт  підйомно-транспортних, дорожніх 
і будівельних машин; 

- методи виконання монтажних та такелажних робіт; 
- необхідні відомості по організації експлуатації, нагляду, технологічного 

обслуговування та догляду за типовими вузлами та механізмами обладнання; 
уміти: 

- виконувати необхідні розрахунки; 
- організувати та планувати технічне обслуговування і ремонт  підйомно- 

транспортних, дорожніх і будівельних машин; 
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- оформляти графічну і текстову документацію по складанню, експлуатації і 
ремонту підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин відповідно до 
вимог стандартів; 

- орієнтуватися серед методів та засобів вимірювання; 
- користуватися довідковою та нормативною літературою. 
 

3 Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Монтаж підйомно-транспортних, дорожніх і 
будівельних машин. 
Тема 1. Організація та планування монтажних робіт. 
1. Основні поняття. Методи підвищення монтажної технологічності ПТМ. 
2. Планування монтажних робіт. 
3. Місце монтажу підйомно-транспортних машин. 
4. Вибір місця під відкриті монтажні майданчики і їх будівництво. 
5. Підйомно-транспортне та такелажне обладнання монтажних майданчиків. 
6. Технологічне обладнання монтажних майданчиків. 

Тема 2. Монтаж основних вузлів та механізмів. 
1. Особливості складання вузлів та механізмів при монтажі машин. 
2. Монтаж валів, осей і муфт. 
3. Монтаж підшипників, гальм і відкритих зубчастих передач. 
4. Монтаж ланцюгових передач, канатних блоків та барабанів. 
5. Монтаж ходової частини кранів мостового типу, металоконструкцій, а також 
електрообладнання підйомно-транспортних машин. 
 

Тема 3. Вимоги до якості монтажних робіт. Монтаж кранів. 
1. Загальні технічні (підвищені) вимоги до якості монтажних робіт, які виконують 
при монтажі кранів, а також їх виготовленні та ремонті. 
2. Монтаж мостових кранів в умовах закритого приміщення. 
3. Монтаж мостових кранів на відкритих естакадах. 
5. Монтаж козлових кранів. 
6. Монтаж портальних кранів. 
7. Монтаж будівельних баштових кранів. 
8. Монтаж мостових перевантажувачів. 

Тема 4. Монтаж машин безперервного транспорту. 
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1. Загальні вимоги. 
2. Монтаж стаціонарних стрічкових, підвісних, а також пластинчастих конвеєрів. 
3. Монтаж горизонтально-замкнутих візкових конвеєрів і підвісних канатних 
доріг. 
 

Змістовий модуль 2. Експлуатація та технічне обслуговування 
підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин. 
Тема 5. Працездатність машин. Шкідливі процеси, що виникають у машинах при 
їх експлуатації. 
1. Працездатність машин і їх стан в процесі експлуатації. 
2. Характеристика чинників, які викликають шкідливі процеси в ПТМ. 
3. Тертя та зношуваність в ПТМ. 

Тема 6. Зношування і руйнування деталей ПТДБМ. 
1. Види зношування деталей ПТМ і методи зниження швидкостей зношування. 
2. Види руйнування деталей ПТМ і методи їх попередження. 
3. Вплив надійності машин на витрати при їх експлуатації. 
 

Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Технічне обслуговування підйомно-транспортних, 

дорожніх і будівельних машин. 
Тема 7. Основи технічної експлуатації підйомно-транспортних машин. Правила 
технічної експлуатації конвеєрів, ліфтів. Технічний нагляд. 
1. Характеристика експлуатаційної технологічності ПТМ. 
2. Загальні правила технічної експлуатації ПТМ. 
3. Правила технічної експлуатації кранів. 
4. Правила технічної експлуатації ескалаторів. 
5. Правила технічної експлуатації конвеєрів. 
6. Правила ТЕ ліфтів (пасажирських, вантажопасажирських, лікарняних, 
вантажних) і будівельних підйомників. 
7. Спеціальні правила технічної експлуатації ПТМ, які працюють на відкритому 
повітрі. 
8. Системи технічного обслуговування і нагляду. 

Тема 8. Технічне обслуговування та нагляд за станом типових деталей, вузлів і 
механізмів ПТМ. 
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1. Технічне обслуговування та нагляд за станом канатів, ланцюгів, вантажних 
гаків та підвісок. 
2. Технічне обслуговування та нагляд за станом підшипників, муфт і зубчастих 
передач. 
3. Технічне обслуговування та нагляд за станом гальм, ходових коліс, 
електроапаратури та металевих конструкцій. 
4. Технічне обслуговування та нагляд за станом грейферів, кранів, ліфтів та інших 
пристроїв. 
 

Змістовий модуль 1. Ремонт машин. 
Тема 9. Змащення ПТДБМ. 
1. Мета і призначення змащення машин. 
2. Властивості і номенклатура мастильних матеріалів. 
3. Паспорти і карти змащення. 
4. Механізація процесів змащення. 

Тема 10. Планування та організація ремонту ПТДБМ. 
1. Основні чинники, що визначають необхідність ремонту машин. 
2. Характеристика ремонтної технологічності ПТМ. 
3. Ремонтні цикли ПТМ. 
4. Нормування трудомісткості ремонту ПТМ. 
5. Види ремонтів. 
6. Календарне і технологічне планування ремонтів. 
7. Підготовка машин до ремонту. 

Тема 11. Загальний технологічний процес та основні операції ремонту ПТДБМ. 
1. Загальний технологічний процес ремонту ПТМ. 
2. Організаційно-технологічні методи ремонту. 
3. Розбирання і миття машин. 
4. Дефектація деталей і норми вибраковування типових деталей ПТМ. 
5. Вузлове і загальне складання. 
6. Технологічні випробування машин після монтажу і ремонту. 
7. Вимоги техніки безпеки при монтажі і ремонті машин. 

Тема 12. Сучасні методи ремонту (відновлення) деталей ПТМ. 
1. Загальна характеристика. 
2. Класифікація і характеристика методів ремонту деталей шляхом поповнення 
(присадки) металу в місцях зносу. 
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3. Ремонт деталей методами наплавлення електродуги. 
4. Ремонт деталей методами індукційного, електрошлакового, плазмового і 
газового наплавлення. 
5. Ремонт деталі методами металізації. 

Тема 13. Ремонт типових деталей, вузлів і устаткування ПТМ. 
1. Загальні правила ремонту і вимоги, що пред'являються до нього. 
2. Ремонт вантажозахватних органів. 
3. Ремонт валів і осей. 
4. Ремонт підшипників та підшипникових вузлів. 
5. Ремонт гальм, барабанів та блоків. 
 

 

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. Монтаж підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин 
Тема 1. Організація та 
планування монтажних 
робіт *. 

21 4 - - 17 - - - - - 

Тема 2. Монтаж основних 
вузлів та механізмів*. 20 4 - - 16 - - - - - 
Тема 3. Вимоги до якості 
монтажних робіт. Монтаж 
кранів*. 

23 6 - - 17 - - - - - 

Тема 4. Монтаж машин 
безперервного 
транспорту*. 

20 4 - - 16 - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 84 18 - - 66 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Експлуатація підйомно-транспортних, 
дорожніх і будівельних машин 

Тема 5. Працездатність 
машин. Шкідливі процеси, 
що виникають у машинах 
при їх експлуатації *. 

45 4 12 12 17 - - - - - 

Тема 6. Зношування і 
руйнування деталей 
ПТДБМ *. 

21 4 - - 17 - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 2 66 8 12 12 34 - - - - - 
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Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Технічне обслуговування 

підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин 
Тема 7. Основи технічної 
експлуатації підйомно-
транспортних машин. 
Правила технічної 
експлуатації конвеєрів, 
ліфтів. Технічний нагляд*. 

60 4 16 16 24 - - - - - 

Тема 8. Технічне 
обслуговування та нагляд 
за станом типових 
деталей, вузлів і 
механізмів ПТМ *. 

28 4 - - 24 - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 3 88 8 16 16 48 - - - - - 

Змістовий модуль 4. Ремонт машин 
Тема 9. Змащення 
ПТДБМ*. 28 4 - - 24 - - - - - 
Тема 10. * Планування та 
організація ремонту 
ПТДБМ *. 

4 4 - - - - - - - - 

Тема 11. Загальний 
технологічний процес та 
основні операції ремонту 
ПТДБМ *. 

28 4 - - 24 - - - - - 

Тема 12. Сучасні методи 
ремонту (відновлення) 
деталей ПТМ *. 

4 4 - - - - - - - - 

Тема 13. Ремонт типових 
деталей, вузлів і 
устаткування ПТМ *. 

28 4 - - 24 - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 4 92 20   72 - - - - - 

Усього годин 330 54 28 28 220 - - - - - 
Примітка:  Години на самостійну роботу відносяться до питань (тем), зазначених 

зірочкою (*) 
 

 

5 Теми практичних занять 
 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

 
Назва  теми 

ДФН ЗФН 
 Модуль 1   

1 Описання індексації машин заданого парку і 
наведення їх техніко-економічних характеристик. 

7 - 

2 Розрахунок річного та змінного режиму роботи 
заданого парку машин. 

7 - 
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3 
Розрахунок теоретичної, технічної та експлуатаційної 
продуктивності кожної марки машини заданого 
парку. 

7 - 

4 Розрахунок ефективності використання заданого 
парку однотипних машин. 

7 - 

 Усього годин 28 - 
 

 
6 Теми лабораторних робіт 

 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

 
Назва  теми 

ДФН ЗФН 
 Модуль 1   

1 
Методика обробки експериментальних даних для 
отримання показників якості виробів з використанням 
теорем математичної статистики та теорії 
ймовірностей. 

10 - 

2 

Визначення числових значень показників експлуатації 
та надійності машин, що ремонтуються, та машин, що 
не ремонтуються, з використанням основних теорем 
математичної статистики, теорії ймовірностей, а 
також дослідних даних. 

12 - 

3 
Надійність машин: складання структурних схем 
з’єднань деталей машин і визначення параметрів 
імовірності безвідмовної роботи 

6 - 

 Усього годин 28 - 
 

 
7 Самостійна робота 

 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
Модуль 1 

1 Тема 1. Організаційно-технічна підготовка до 
монтажу: оформлення основної документації, 
організація монтажної площадки, вибір обладнання, 
приймання будівельних об'єктів під монтаж*. 

17 

2 Тема 2. Монтаж типових механізмів, спеціальних 
механізмів і деталей підйомно-транспортних, 
дорожніх і будівельних машин*. 

16 

3 Тема 3. Монтаж металевих конструкцій*. 17 
4 Тема 4. Техніка безпеки при монтажі підйомно-

транспортних, дорожніх і будівельних машин*. 
16 

5 Тема 5. Складові частини експлуатації машин та 
обладнання. Документи та стандарти які визначають 

17 
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експлуатацію*. 
6 Тема 6. Методи дослідження тертя і зношування. 

Методи підвищення зносостійкості. Розрахунок на 
знос і гранично припустиме зношування*. 

17 

 Підготовка до іспиту 10 
Усього годин за 1 модуль 100 

Модуль 2 
7 Тема 7. Надійність підйомно-транспортних, дорожніх 

і будівельних машин: загальні поняття, основні 
терміни, показники надійності і їх визначення*. 

24 

8 Тема 8. Основні заходи щодо технічного нагляду, 
документація, вимоги до обслуговуючого персоналу*. 

24 

9 Тема 9. Вибір мастильних матеріалів і режимів 
змащення для типових вузлів*. 

24 

10 Тема 11. Основні операції виробничого процесу 
капітального ремонту та вибір ефективних методів 
відновлення пошкоджених деталей*. 

24 

11 Тема 13. Ремонт типових деталей, складальних 
одиниць та систем. Техніка безпеки при експлуатації 
та ремонті ПТДБМ. Прилади безпеки, блокувальні 
устрої і захисні засоби *. 

24 

Усього забезпечення аудиторних занять* 80 
Забезпечення індивідуальних завдань  140 
Підготовка до іспиту 10 
Усього годин за 2 модуль 120 
Усього годин 220 

 
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. 
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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. 
6. Екзамен: екзаменаційні білети та тестові питання 

 

10  Розподіл балів, які отримують студенти 
для іспиту  

Модуль 1 

Змістовий  модуль 1 Змістовий  
модуль 2 

Підсум-
ковий тест 

(іспит) 
Сума Вид занять 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6   
Лекції 1 2 2 1 2 2 − 10 

Практичні  заняття − − − − 10 − − 10 

Лабораторні  
заняття − − − − 10 − − 10 

Поточн. контр.: 
опитування 8 8 8 8 10 8 − 50 

Усього за  
1 модуль 9 10 10 9 32 10 − 80 

Т1, Т2 ... Т6 – теми лекцій змістового модуля 
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для іспиту  

 
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. Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Експлуатація та 
обслуговування машин» для студентів денної та заочної форми навчання за 
напрямом 6.050502 – «Інженерна механіка» за професійними спрямуваннями 
«Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», 
«Обробка матеріалів тиском»; за напрямом 6.050503 – «Машинобудування» за 

Модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 Змістовий  модуль 4 

Підсум-
ковий тест 

(іспит) 
Сума Вид занять 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13   
Лекції 2 1 2 1 1 1 2 − 10 

Практичні  заняття 10 − − − − − − − 10 

Лабораторні  
заняття 10 − − − − − − − 10 

Поточн. контр.: 
опитування 8 7 7 7 7 7 7 − 50 

Усього за  
1 модуль 30 8 9 8 8 8 9 − 80 

Т7, Т8 ... Т13 – теми лекцій змістового модуля 
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професійними спрямуваннями «Колесні та гусеничні транспортні засоби», 
«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та 
обладнання»; за напрямом 6.070106 – «Автомобільний транспорт» за 
професійним спрямуванням «Автомобілі та автомобільне господарство», 
Кременчук, КДУ, 2011. – 116 с. 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх і 

будівельних  машин»  для  студентів денної форми навчання зі спеціальності 133 – 

«Галузеве машинобудування» освітнього ступеня «Бакалавр», 2019. – 39 с. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних 

машин» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» освітнього ступеня «Бакалавр», 2019. – 23 с. 

 
12 Рекомендована література 

 

Книги одного автора 

1. Ивашков И. И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно- транспортных 

машин: учебник для машиностроительных вузов. Москва: 

Машиностроение, 1981. 335 с., ил. 

2. Кох П. И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных машин. Киев: Издательское объединение «Вища школа», 

1977. 352 с. 

Книги двох авторів 

3. Александрова М. П., Решетова Д. Н. Подъемно-транспортные машины 

Атлас конструкции. – Москва: Машиностроение, 1973. 480 с. 
 

12   Інформаційні ресурси 

Використання  Інтернету. 


