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Час та місце проведення 
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- Освітній портал (zhatk.zt.ua) 

 

Пререквізити навчальної дисципліни: знання математики, матеріалознавства 

і технології конструкційних матеріалів, конструкції та теорії робочих органів 

підйомно – транспортних машин та навантажувальних механізмів, методи 

розрахунку їх основних виконавчих механізмів. 

Постреквізити: вивчення освітніх компонент  «Сільськогосподарські 

машини», «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської 

продукції», «Експлуатація машин і обладнання», «Технічний сервіс та ремонт 

машин і обладнання АПВ». 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни:  «Підйомно – транспортні машини»  

є вибіркою дисципліною загально професійної підготовки та направлена на 
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вивчення правильного вибору раціональних типів машин від яких залежить 

високопродуктивна робота окремих цехів, дільниць і підприємства в цілому. У 

здійснені вантажних потоків на підприємстві і комплексної механізації процесів 

праці основну роль відіграють системи підйомно – транспортних машин і 

обладнання. Потрібно щоб виклад був систематичним i послідовним; щоб 

навчальний матеріал збуджував інтерес до знань, стимулював потребу 

самостійного пошуку студентів; щоб матеріал реалізував не лише освітні, а й 

виховні, розвивальні та професійні завдання. 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Підйомно – транспортні 

машини ” є формування у студентів системи знань, вмінь та навичок необхідних 

для правильного і раціонального використання підйомно – транспортних машин 

і механізмів. 

Задачі курсу - відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

молодших бакалаврів спеціальності «Агроінженерія» студенти повинні: 

знати: конструкцію та теорію робочих процесів підйомно – транспортних 

машин, основні критерії та методи розрахунку основних виконавчих механізмів, 

основні правила безпечної експлуатації підйомно – транспортних машин, 

принципи роботи і шляхи підвищення їх якості; 

вміти: правильно вибирати тип підйомно – транспортних машин відповідно 

до заданого технологічного процесу, практично перевіряти наявність з’єднання з 

віддаленим комп’ютером в комп’ютерній мережі, конструювати підйомно – 

транспортну машину та механізмі, застосовувати блочні агрегати, стандартні 

матеріали і деталі за вимогами стандартів, застосовувати творчий підхід до 

удосконалення і розробки високоефективних засобів механізації 

навантажувально – розвантажувальних робіт, застосовувати знання з дисципліни 

у навчальному процесі та на виробництві. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

освітньої програми: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел, використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність 

бути критичним і самокритичним. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність працювати 

у команді виявляти, ставити і вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Навчальна програма направлена на забезпечення фахових компетенцій: 
ФК 1. Здатність застосовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик, будови робочих процесів машин і обладнання для проектування і 

реалізації технологічних процесів виробництва. 

ФК 2.Здатність організовувати механізовані технологічні процеси виробництва, 

використовуючи основи природничих наук. 



ФК 3. Здатність до застосування загально – технічних знань для опанування, 

вирішення, планування технічних завдань. 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення програмних результатів 

навчання: 

ПРН3. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою 

впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють 

досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі. 

Вміння працювати в колективі.  

ПРН6. Використовувати закони фізики та математики в обґрунтуванні робочих 

процесів механізмів та машин.  

ПРН7. Планувати, вибирати, комплектувати, експлуатувати машини (обладнання) 

та визначати режими їх роботи у механізованих технологічних процесах 

виробництва, переробки, реалізації сільськогосподарської продукції та механізації 

тваринницьких ферм, розробляти операційні карти для виконання технологічних 

процесів. 

 ПРН9. Читати та моделювати креслення, виконувати ескізи, відтворювати у 

графічному вигляді та проводити розрахунок деталей машин згідно з вимогами 

єдиної системи конструкторської та технічної документації, а також застосовувати 

принципи взаємозамінності, стандартизації і технічних вимірювань для визначення 

параметрів деталей машин.  

ПРН10. Розуміти, розпізнавати, відтворювати будову, принцип дії машин, систем 

та обладнання аграрного виробництва та проводити їх технічне та технологічне 

налагодження. Здійснювати патентний пошук. 

План вивчення навчальної дисципліни. 

№ 
тижня Назва теми 

Форма та 
кількість 

годин 

Завдання до 
самостійної 

роботи студента 
(СРС) 

1. 

Вступ. Предмет, завдання та 
зміст дисципліни. 

Загальні відомості про 
підйомно – транспортні 

машини. Режими 
експлуатації. Схеми 
механізмів підйому. 

Лекція (2 год.), 
СРС (2 год.) 

Роль та місце 

 підйомно – 

транспортних машин 

в сільському 

господарстві, 

технологічному 

процесі заводів. 

Основи раціонального 

конструювання 
машин. 



2. 
Тягові і вантажозахватні 
пристосування і деталі.. 

Лекція (2 год.), 
лабораторне 

заняття (2год.), 
СРС (2 год.) 

Тягові пристосування 

ланцюги, 

різновидність 

ланцюгів, 

випробовування на 

міцність. Канати з 

натурального 

волокна і стальні, 

срок роботи канатів. 

Електромагнітні і 
вакуумні захвати. 

3. 
Тягові деталі: зірочки, блоки, 

барабани 
Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.) 

Розрахунок на 
міцність і 

конструктивні 
особливості  зірочок, 
блоків і барабанів. 

Електромагнітні 
захвати. Автоматичні 

вантажозахвати. 

4. 
Розрахунок і вибір 

електродвигуна. 

Лекція  
(2 год.), 

СРС(2 год.) 

Розрахунок 
електродвигуна на 

перевантаження. 
Пневматині приводи. 

5. Гальма і зупинники. 

Лекція (2 
год.), 

практична 
робота (2год.), 
лабораторна 

робота (2год.) 
СРС (4 год.) 

Колодкові гальма і їх 
розрахунок. Стрічкові 

гальма, переваги і 
недоліки. Дискові 

гальма. Конструкція 
колодкових гальм. 

Використання гальм. 

6. 
Прості механізми піднімання 

і пересування. 
Лекція (2 год.), 

СРС (6 год.) 

Механізми підйому з 
механічним 

приводом. Розрахунок 
механізму підйому 
Перевірка рейкових 

механізмів на сталість 
руху. Геометричні 

форми колеса. 
Перевірка коліс на 

міцність. 

7. 
Механізми повороту крана, 

механізм вильоту стріли. 

Лекція (2 
год.), 

практична 
робота(2 год.), 

СРС (3 год.) 

Запобіжні пристрої в 
механізмі вильоту 

стріли. Кривошипні 
пристосування і їх 

недоліки. Розрахунок 
механізму повороту. 



8. 

Загальні характеристики 
транспортуючих машин. 

Машини безперервної дії. 
Стрічкові транспортери і 

конвеєри. 

Лекція  
(4 год.), 

практична 
робота (2год.) 

СРС (3год.) 

Кінематичні схеми 
транспортуючих 

машин безперервної 
дії. Опір рухові 
тягових органів 

конвеєрів. Натяжні 
пристосування. 

Розрахунок 
стрічкового конвеєра 
методом обходу по 

контуру. 

9. 
Ланцюгові конвеєри: 

Скребкові і пластинчасті 

Лекція (2 
год.), 

практична 
робота (2 год.) 

СРС (4 год.) 

Різновидності 
ланцюгових 
конвеєрів, 

застосування, 
характеристика 

вантажів які вони 
транспортують. 

Розрахунок 
ланцюгових конвеєрів 

10. 
Елеватори , ківшові 

елеватори. Гвинтові 

конвеєри. Шнеки 

Лекція (2 год.), 
практична 

робота (2 год.), 
Лабораторне 

заняття  
(2 год.), 

СРС (4 год.) 

Ківшових елеватори, 
завантаження і 
розвантаження. 

Розрахунок основних 
параметрів 
елеваторів. 

Конструкція і типи 
гвинтових конвеєрів, 

шнеків. 

11. 
Пневмотранспортери. 

Гідравлічний транспорт. 
Лекція (2 год.), 

СРС (4 год.) 

Контейнерні 
трубопроводи 

пневмотранспортера. 
Вібраційні конвеєри, 

застосування 
вібраційнх конвеєрів. 

12. 
Бункери і самоплинний 

транспорт 
Лекція (2 год.), 

СРС (2 год.) 

Геометричні форми 
бункерів. 

Завантаження і 
розвантаження 

бункерів. 
Застосування  бункерів 
в технологічних лініях 

виробництва. 

13. 
Ківшові навантажувачі. 

Грейферні навантажувачі. 
Лекція (2 год.) 
СРС(2 год.) 

Транспортне 
завантажувальне 

обладнання гнучких 
автоматизованих 

виробництв 

 

 

 

 



Література: 

Основна 

1. Ю. Г. Козуб Підйомно – транспортні машини підручник / Ю. Г. 

Козуб, В. В. Маслійов – Старобільськ: Видавництво ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 2018 – 277с. 
2. Ф. К. Іванченко Підйомно – транспортні машини. К.: Вища школа 1993р. 
3. В. В. Красников.  Подъемно – транспортные машини в сельськом 

хозяйстве. М.: «Колос» 1973г. 

4. Ф. К. Иванченко Конструкция и расчет подъемно – транспортных 

машин. К.: Вища школа. 1083 г. 

Додаткова 

1. М.П. Александров Подъемно – транспортные машины. М.:  

Вища школа . 1985 г. 

2.   А. С. Фиделев Подъемно – транспортные машиныи механизмы. К.: 

«Будівельник». 1987 г. 

 

Контроль знань. 

Планується проведеня поточного контролю під час аудиторних занять, контроль 

якості виконання СРС; рубіжного контролю у формі захисту практичних робіт; 

підсумкова атестація у формі заліку. 

Поточний контроль - 20% 

Контроль  СРС- 20% 

Захист ПР- 30%  

Підсумковий контроль -30% 

Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 

менше 30%. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 



Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу, обов'язковість 

відвідування занять, активну участь в обговоренні питань, попередню підготовку 

до лекцій і лабораторних занять. Усі завдання, передбачені програмою, мають 

бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з 

поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації 

викладачу. Під час роботи над індивідуальними завданнями недопустимо 

порушення академічної доброчесності. 
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