
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 19; 
2. Назва: Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка;  
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: I бакалаврський; 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4, 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Нікітін В. Г., к.т.н., доцент; 
9. Результати навчання: студенти повинні знати: будову та роботу вантажопідйомних, транспортуючих та 
транспортних машин, їх елементів, основи розрахунку та проектування; загальні вимоги техніки безпеки при 
їх експлуатації; студенти повинні вміти: - обґрунтовано вибрати із широкого спектра вантажопідйомних, 
транспортуючих та транспортних машин найбільш прийнятний тип подйомно - транспортної машини 
стосовно до умов і завдання транспортної операції; створювати оптимальні схеми організації транспортних і 
складських робіт; вирішувати питання раціонального оснащення підприємства транспортним устаткуванням; 
мати навички самостійно створення раціональних конструкцій робочих органів і інших вузлів машин для 
переміщення вантажів у будівництві і промисловості виробництва будівельних матеріалів з використанням 
сучасних ЕОМ; проектувати вантажопідйомні, транспортуючі та транспортні машини відповідно до вимог 
ЄСКД та вимог Держгірпромнагляду України; застосовувати набуті знання в реальних умовах виробництва. 
10. Форми організації занять: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсове проектування, 
самостійна робота, тестування. 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Математика, Фізика, Теоретична 
механіка, Опір матеріалів, Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, Теорія механізмів 
машин, Деталі машин. 

12. Зміст курсу:  
Змістовий Модуль 1. Вантажопідйомні машини і пристрої. 

Тема 1. Вступ. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка – провідна галузь механізації 
виробничих процесів матеріальної сфери виробництва в Україні. 
Тема 2. Елементи вантажопідйомних машин. 
Тема 3. Механізми підйому вантажу. 
Тема 4. Механізми зміни вильоту стріли, повороту, переміщення кранів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Транспортуючі та транспортні машини 
Тема 6. Конвеєри з гнучким робочим органом. 
Тема 7. Елеватори. 
Тема 8. Конвеєри без гнучкого тягового органу. Гвинтові конвеєри. 
Тема 9. Транспортні машини. Пневматичний і гідравлічний транспорт. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка / Гончарук О.М., Стрілець В.М. - Рівне: НУВГП, 
2006. – 345 с. 
2. Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини. - К.: Вища школа, 1993. - 413с. 
3. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины, - М.: Машиностроение, 1983. – 488 с.  
4. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. - К.: Держнаглядохоронпраці, 1999. – 
260 с. 
5. Кузьмин А.В. , Марон Ф.А. Справочник по расчетам механизмов подйомотроанспортных машин. - Минск,: 
Высшая школа, 1983.–350 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 18 год. лекцій; 16 год. практичних 
робіт; 16 год. лабораторних; 21 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  
Методи: елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,  використання мультимедійних засобів.  
15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, в кінці 6 семестру.  
    Поточний контроль (60 балів): поточний модульний (тестовий) контроль, захист лабораторних робіт, 
практичних завдань (60 балів).     
Оцінювання курсового проекту здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Поточний контроль (60 балів): звіт про виконання розділів.  
    Підсумковий контроль (40 балів): захист проекту. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                         Кравець С.В., доктор технічних наук, професор  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  OP 19; 
2. Title:  Material handling, transportuûča and transport equipment; 
3. Type:  mandatory; 
4. Higher education level:  І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered:  3; 
6. Semester when the discipline is studied:  6; 
7. Number of established ECTS credits: 4, 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Nikitin v. g., Ph.d., Assistant Professor; 
9. Results of studies: students should know: the structure and work of lifting, transporting and transport machines, 
their elements, calculation and design; General requirements of safety when their operation; students should be able 
to:-reasonably choose from a wide range of lifting, transporting and transport machines the most acceptable type of 
podjomno-transport machine in relation to the conditions and the tasks of the transport operation; create the optimal 
scheme for transport and storage; address issues of rational enterprise equipment transport equipment; have the skills 
to independently create a rational structures of organs and other sites for movement of goods in the construction 
industry and the production of construction materials using modern computer; design machines, transportuûčì and 
transport of the machine according to the requirements of ÊSKD and Deržgìrpromnaglâdu; to apply the acquired 
knowledge in real conditions. 
10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory work, practical exercises, course design, independent work, 
testing. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Mathematics, physics, theoretical mechanics, 
resistance of materials, structural materials, and materials science, the theory of mechanisms, machines, parts of 
machines. 
12. Course contents:  
Semantic module 1. Hoisting machines and devices. 
Theme 1. Entry. Material handling, transportuûča and transport technique – a leading sector of mechanization of 
production processes the material scope of the production in Ukraine. 
Theme 2. Elements of the lifting machines.  
Theme 3. Mechanisms for lifting cargo. 
Theme 4. Mechanisms of change of departure arrows, rotate, move the cranes. 
Theme 5. Hoisting cranes. Overhead cranes 
Semantic module 2. Transportuûčì and transport machines 
Theme 6. Conveyors with flexible working body. 
Theme 7. Elevators. 
Theme 8. Conveyors without a flexible traction body. Screw conveyors. 
Theme 9. Transport machines. Pneumatic and hydraulic transport. 
13. Recommended educational editions:  
1. Heavy, transportuûča and transport equipment/Goncharuk o., Archer m.-Rivne: NATIONAL, 2006. -345 c. 
2. Ivanchenko f. k. hoisting-and-transport machines. – Кyiv: higher school, 1993. -413 p. 
3. Spivakovskij a. o., Dâčkov k. Transportiruûŝie machines,-m.: Mašinostroenie, 1983. -488 s. 
4. Installation and safe operation of lifting cranes. -K.: State Committee, 1999. -260 c. 
5. A. Kuzmin, Maron f. Spravočnik on rasčetam mehanizmov podjomotroansportnyh machines. -Cheltenham: Vysšaâ 
school, 1983.-350 c. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 h. lectures; 16 h. practical work; 16 h. laboratory; 21 h. independent work. Together – 150 h.  
Methods: elements of lectures, individual tasks, use of multimedia. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out according to the 100-point scale. 
    Final control (40 points): written exam at the end of the 6th semester.  
    Current control (60 points): current module (test) control, laboratory works, practical tasks (60 points).     
Evaluation of the course project is carried out in 100-point scale. 
    Current control (60 points): report on the implementation of sections.  
    Final control (40 points): defend the project. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
Head of the department BDMSGMio    S.V. Kravets, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


