
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“Деталі машин та підіймально-транспортні машини” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2 рік 4 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) К.т.н. доцент Забродський Павло Миколайович 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/kafedra-mekhaniky-ta-inzhenerii-

ahroekosystem/sklad-mia/zabrodskij-pavlo-mikolajovich 

Контактна інформація 050-5176229 zabrpm@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/enrol/index.php?id=1168 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 15.00 до 

17.00 
 

 

 

3. Анотація до дисципліни 
 

Курс «Деталі машин та підіймально-транспортні машини» є базовою 

дисципліною, яка завершує загальноінженерну підготовку студентів 

машинобудівного профілю до вивчення  спеціальних дисциплін розрахунково-

конструкторського характеру. У дисципліні ―Деталі машин та підіймально-

транспортні машини‖ вивчають класифікацію деталей машин  і вузлів 

загальномашинобудівного призначення, вимоги і критерії роботоздатності, основні 

підходи і методи проектування деталей машин, вивчаються основи знань про 

вантажопідйомні, транспортуючі та транспортні машини, які використовуються у 

будівництві на монтажних, навантажувально-розвантажувальних і транспортних 

роботах. Тобто, предмет «Деталі машин та підіймально-транспортні машини» – це 

теоретичні основи розрахунку, конструювання і надійної експлуатації вузлів і 

деталей а також всієї машини, наприклад стрічкового конвеєра . 

 

 



4. Мета та цілі дисципліни 
Метою викладання курсу «Деталі машин та підіймально-транспортні машини» є 

навчити студентів застосовувати загальнонаукові положення про розрахунок та 

проектування механічних, електромеханічних систем, приладів, механізмів та обладнання 

в умовах монтажу, експлуатації, а також розрахунку та конструювання підйомно-

транспортних машин та мобільної техніки, методику їх підбору. 

Результати навчання (компетентності): здатність застосовувати типові аналітичні 

методи та комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого 

машинобудування, відповідні кількісні математичні, наукові та технічні методи, а також 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань галузевого 

машинобудування; здатність  коректно   застосовувати основні положення теорії «Деталей 

машин» у розрахунках і під час проектування різних технічних об’єктів; вміння 

конструювати елементи машин та їх приводи; визначати стійкість та міцність деталей, 

конструкцій, споруд, машин , а також конструктивні форми і розміри елементів машин; 

мати навики розрахунку типової механічної або електромеханічної передачі; здатність до 

абстрактного мислення; здатність вчитися і засвоювати знання за допомогою сучасних 

технологій.  

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 36 4 

Практичні / лабораторні 30 8 

Самостійна робота 84 138 

 

5.2. Формат дисципліни 
Очний 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Вступ. Класифікація деталей машин. 2 0,5 

2 T2 Загальні відомості про механічні передачі 2 1 

3 Т3 Зубчасті передачі. Загальні поняття і класифікація 2  

4 Т4 Кінематичний та силовий розрахунки зубчастих передач 2  

5 Т5 Черв’ячні передачі. Кінематичний та силовий розрахунки 

черв’ячних передач 
2  

6 Т6 Пасові передачі. Конструкції пасових передач  2  

7 Т7 Сили та напруження у пасових передачах 2  

8 Т8 Осі та вали 2  

9 Т9 З’єднання деталей машин 2 1 

10 Т10 Зварні, паяні та клеєні з'єднання 2  

11 Т11 Різьбові з'єднання 2  



12 Т12 Шпонкові з'єднання 2  

13 Т13 Огляд конструкцій та характеристики вантажопідйомних 

пристроїв 
2 0,5 

14 Т14 Основи розрахунку вантажопідйомних машин 2 1 

15 Т15 Привід вантажопідйомних машин 2  

16 Т16 Загальні характеристики транспортувальних машин 2  

17 Т17 Стрічкові транспортери, елеватори 2  

18 Т18 Транспортуючі машини без тягового органу 2  

Разом: 36 4 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання дисципліни  

вага кожної активності здобувача вищої освіти: 

Лекції 1,0 бали, лабораторні – 1,5 бали за 1 

заняття, успішна здача кожної частини 

самостійної роботи – 6 балів. 

100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 60 балів протягом 

семестру та  40 балів за екзамен 

―відмінно‖  –  студент  демонструє 

повні  і  глибокі  знання  навчального 

матеріалу,  достовірний  рівень  

розвитку 

умінь  та  навичок,  правильне  й 

обґрунтоване  формулювання  

практичних висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок  прикладів  та  

задач,  аналізує причинно-наслідкові  

зв’язки; вільно володіє науковими 

термінами;  

―добре‖ – студент демонструє повні 

знання  навчального  матеріалу,  але 

допускає  незначні  пропуски  

фактичного матеріалу,  вміє  

застосувати  його  до розв’язання  

конкретних  прикладів  та задач,  у  

деяких  випадках  нечітко формулює  

загалом  правильні    відповіді, допускає  

окремі  несуттєві  помилки  та 

неточності розв’язках; 

―задовільно‖  –  студент  володіє 

більшою  частиною  фактичного  

матеріалу, але викладає його не досить 

послідовно і логічно,  допускає  істотні  

пропуски  у відповіді,  не  завжди  вміє  

правильно застосувати  набуті  знання  

до  розв’язання конкретних  прикладів  

та  задач,  нечітко,  а інколи  й  невірно  

формулює  основні твердження  та  

причинно-наслідкові зв’язки; 

―незадовільно‖ – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, 

умінь, навичок, науковими термінами. 



Вимоги до курсової роботи (проекту) Правильне і своєчасне виконання 

Умови допуску до підсумкового контролю 
Виконання і успішна здача курсового 

проекту і самостійної роботи 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
Оволодіння основами теорії та практики загальноінженерних дисциплін як єдиної 

системи знань, вивчення загальних основ побудови машин і механізмів і загальних 

принципів їх проектування і конструювання; вивчення моделей і алгоритмів розрахунків 

типових деталей і вузлів машин і приладів з урахуванням їх головних критеріїв 

працездатності. 

 

7. Пререквізити 
Загальні та фахові знання з теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, фізики, 

вищої математики, нарисної геометрії та інженерної графіки, інформатики. 

 

8. Політики дисципліни 
Відвідування учнями всіх аудиторних занять без запізнень є обов’яковим. В разі пропуску 

заняття, вони відпрацьовуються в порядку, встановленому деканатом. Роботи слід здавати 

в зазначені терміни. При недотриманні термінів здачі завдань оцінка за завдання 

знижується на 50%. Крайній термін здачі всіх завдань - за 3 дні до початку екзаменаційної 

сесії. Студенти, які не склали всі завдання не допускаються до екзамену. Повторення теми 

і відпрацювання пройденого матеріалу з кожного навчального заняття є обов'язковими. 

Ступінь освоєння навчальних матеріалів перевіряється усним опитуванням на лекціях, 

тестами або письмовими роботами. Усне опитування і тестування студентів може 

проводитися без попередження. Викладач не несе відповідальності за інформування 

студенту щодо його відвідування та успішності, а також подальші наслідки в результаті 

цього. 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 

1.  Деталі машин: підручник : затверджено МОН України / А. В. Міняйло [та ін.]. - К. : 

Агроосвіта, 2013. - 448 с. 

2. Иванов, М. Н. Детали машин: учеб. для вузов / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2002. - 408 с. 

3. Иванов, М. Н. Детали машин: учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / М. 

Н. Иванов. - 5-е изд., перераб. - М. : Высшая школа, 1991. - 383 с. 

4. Киркач Н. Ф. Расчет и проектирование деталей машин: учебное пособие / Н. Ф. 

Киркач, Р.А. Баласанян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Вища школа, 1987 - .Ч. 1. – 136  

5. Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини: Підручник,- К.: Вища школа, 1993. 

6. Подьемно-транспортные машины (В.В.Красников, В.Ф.Дубинин, В.Ф.Анисимов и 

др. -М.: Агропромиздат, 1987. 

Допоміжна 

1.  Чернавский  Д.  В.  Детали  машин  и  основы  конструирования.  –  М.    

Машиностроенеие.  - 2006. — 656 с.  

2. Момот  Д.  І.,  Шарапата  А.  С.  Передачі  зачепленням.  Розрахунок  на  міцність:  

Навчально-методичний посібник. Харків: ХНАДУ. – 2007. – 184 с.  



 


