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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

27 «Транспорт» Нормативна 

 

 

Спеціальність  

271  «Річковий та 

морський транспорт» 

Модулів – 2 

Спеціалізація 

Експлуатація суднових 

енергетичних установок 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:  

Курсова робота 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,46 

самостійної роботи 

студента – 4,53 

Рівень вищої освіти 

«Перший 

(бакалаврський)» 

 

28 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 

Лабораторні 

12 год. 

Самостійна робота 

68 год. 

Індивідуальні завдання:  

30 год 

Вид контролю:   

залік 

Примітка: 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 43,3 %; 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Надання теоретичних і практичних знань та умінь студентів 

відповідно до спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних установок» 

бакалаврів напряму підготовки 271 «Річковий та морський транспорт». 
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Формування теоретичних та практичних знань студентів, технічного творчого 

мислення й розвиток знань, вмінь і навичок при вирішенні комплексних 

технічних завдань і узагальненні інженерного досвіду створення загально 

технічних і судових механізмів і машин. 

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- сформувати навики студентів для вирішення конкретних задач розрахунку і 

конструювання деталей та вузлів механізмів і машин суднового призначення,  

- набути знання читання технічних креслень суднових вантажних пристроїв 

та принципових і монтажних гідравлічних схеми,  

- проводити розрахунки кранових механізмів,  

- проводити діагностику вантажного обладнання і знаходити несправності в 

ньому,  

- використовувати придбані знання у своїй повсякденній професійній 

діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- класифікацію суднових вантажопідйомних та транспортуючих машин та 

палубних механізмів, їх основні параметри, режими роботи,  і види приводів; 

- конструкцію і призначення, гнучких вантажних елементів й деталей, 

барабанів і блоків; 

- основи роботи силових поліспастів; 

- принцип дії, призначення, класифікацію гальм і остановів, методи 

розрахунку їх основних параметрів; 

- типи, оснастку, склад, функціонування суднових вантажних стріл; 

- конструкції, класифікацію суднових вантажних кранів, методи розрахунку 

механізмів підйому, повороту і зміни вильоту; 

- особливості застосування спеціальних вантажних пристроїв та палубних 

механізмів – апарелів, ліфтів і підйомників, конвеєрів, елеваторів і 

пневмотранспорту, закриттів вантажних приміщень та пристроїв для закріплення 

вантажу; 

- принципи дії, склад приборів і пристроїв безпеки при експлуатації судової 

вантажопіднімальної техніки, маркування елементів вантажних пристроїв та 

вантажних машин; 

- організацію технічної експлуатації, технічного обслуговування і ремонту. 

технічний нагляду суднових вантажопідйомних машин; 

- основи роботи гідроприводу суднових кранів, типи гідромашин, що 

використовуються в суднових кранах, особливості функціонування гідравлічної 

апаратури;  

- функціонування гідравлічні схем і обпадання механізмів підйому, зміни 

вильоту, повороту. 

- способи діагностування та виявлення характерних несправностей кранового 

обладнання. 

вміти:  

- проводити вибір, дефекацію стальних тросів та ланцюгів; 
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- застосовувати необхідну конструкцію поліспастів для вантажних машин; 

- здійснювати розрахунок основних характеристик, регулювання і технічну 

діагностику гальм; 

- проводити технічну експлуатацію, обслуговування, нагляд за судновими 

вантажними та палубними механізмами; 

- регулювати прибори безпеки і гальма суднових кранів; 

- проводити основні розрахунки приводів кранових механізмів, і вантажних 

елементів; 

- користуватися технічними кресленнями суднової вантажної техніки і 

розробляти їх у випадку необхідності, 

- володіти необхідними знаннями для читання гідравлічних схем, 

діагностики, пошуку несправностей в крановому обладнанні; 

- проводити розшифровку маркування елементів суднових вантажних 

пристроїв, стріл і кранів; 

- визначати технічний стан суднових деталей і складальних одиниць 

вантажних механізмів; 

- застосовувати засвоєні методики до практичних задач і при цьому 

спиратися на тверді знання з інших загальноінженерних дисциплін, що вивчалися 

раніше, – «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин» 

і «Деталі машин».  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.1. Суднові вантажопідіймальні машини та палубні 

механізми. 

Тема 1. Загальні відомості про суднові вантажопіднімальні машини та 

палубні механізми.  

Класифікація суднових вантажних та палубних механізмів. Основні 

параметри вантажопідйомних машин. Режими роботи. Параметри і режими 

навантаження. Приводи машин. 

Тема 2. Гнучкі вантажні елементи й деталі, барабани і блоки.  

Стальні троси і ланцюги. Блоки і барабани. Кріплення тросу до барабану. 

Вантажозахисні пристрої. Поліспасти. Типи, кратність, застосування. Коефіцієнт 

корисної дії. 

Тема 3. Гальмівні і стопорні пристрої.  

Храпові та роликові останови. Призначення і класифікація гальм. Колодкові 

гальма. Приводи гальм. Дискові гальма. Гальма з осьовим  замиканням. Стрічкові 

гальма (прості, диференційні сумарні). Коефіцієнт запасу гальмування. 

Тема 4. Суднові вантажні стріли.  

Призначення, класифікація, конструкції. Оснастка. Легкі і великовагові 

вантажні стріли, їх системи. Легкі механізовані вантажні стріли для спареної 

роботи. Легкі вантажні стріли з гідравлічним приводом. Важковагові механізовані 

стріли для роботи на два вантажні люки.  

Тема 5. Суднові крани.  



 6 

Призначення, типи, класифікація. Крани стаціонарні. Крани пересувні. 

Розрахунок механізмів підйому вантажу, зміни вильоту і повороту крану. 

Тема 6. Спеціальні вантажні пристрої та палубні механізми. 

Апарелі. Внутрішнє суднове вантажне обладнання. Ліфти і підйомники. 

Конвеєри, елеватори і пневмотранспорт. Закриття вантажних приміщень та 

прилади для закріплення вантажу. Трюмові закриття. 

Тема 7. Прибори і пристрої безпеки при експлуатації судової 

вантажопіднімальної техніки.  

Маркування елементів вантажних пристроїв. Пристрої безпеки: обмежувачі 

вантажопідйомності, висоти підйому, ходу, перекосу й вильоту. 

Тема 8. Надійність вантажних та палубних механізмів.  

Елементи теорії надійності. Фактори, що впливають на надійність. Технічна 

експлуатація й вимоги безпеки. Технічне обслуговування і ремонт. Технічний 

нагляд. 

Тема 9. Гідромашини, що використовуються в суднових кранах.  

Гідронасоси. Гідромотори радіально-поршневі з кулачковою шайбою та 

ексцентриковим валом. Гідромотори аксіально-поршневі. 

Модуль 2.  

Виконання курсової роботи на тему: «Розрахунок механізмів суднового 

стрілового електрогідравлічного крану». 

 

4.  Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1. Суднові вантажопідіймальні машини та палубні 

механізми 

Тема 1. Загальні відомості про 

суднові вантажопіднімальні машини 

та палубні механізми. 

6 2 - - - 4 

Тема 2.  Гнучкі вантажні елементи й 

деталі, барабани і блоки. 

16 4 2 6 - 4 

Тема 3.  Гальмівні і стопорні 

пристрої. 

14 4 2 4 - 4 

Тема 4. Суднові вантажні стріли. 6 2   - 4 

Тема 5. . Суднові крани. 8 2  2 - 4 

Тема 6. Спеціальні суднові вантажні 

пристрої. 

 

12 4 2 - - 4 
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Тема 7. Прибори і пристрої безпеки 

при експлуатації судової 

вантажопіднімальної техніки. 

Надійність вантажних та палубних 

механізмів 

12 4 2 - - 4 

Тема 8..Суднові палубні механізми. 

Якірний пристрій. Швартовний і 

буксирний пристрої.  

14 4 4 - - 6 

Тема 9. Особливості використання 

радіально-поршневих і аксіально-

поршневих гідромоторів в 

гідроприводах суднових кранів. 

6 2    4 

Разом за змістовим модулем 1.1. 90 28 12 12 - 38 

Модуль 2 

Курсова робота  30     30 

Усього годин 120 28 12 12 - 68 

 

5. Теми семінарських занять 

 

Проведення семінарських занять для даної дисципліни програмою не 

передбачено. 

6. Теми практичних занять 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

2 Тема 2. Вибір стальних тросів і ланцюгів. 

Вантажозахватні пристрої. Розрахунок блоків і 

барабанів та кріплення тросу до барабану. 

2 

3 Тема 3. Колодкові, дискові, стрічкові гальма. 

Ознайомлення з конструкціями, критерії 

працездатності. Основні методи розрахунку 

найпоширеніших типів гальм, що застосовуються на 

судових підйомно-транспортних машинах. Приводи 

гальм. 

2 

4 Тема 6. Спеціальні суднові вантажні пристрої. 

 

2 

5 Тема 7. Прибори і пристрої безпеки при експлуатації 

судової вантажопіднімальної техніки. Надійність 

вантажних та палубних механізмів 

2 

6 Тема 8..Суднові палубні механізми. Якірний пристрій. 

Швартовний і буксирний пристрої. 

4 

 Усього годин 12 
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7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна  

1 Тема 2. Вивчення конструкції і дефектація суднових 

стальних тросів. 

2 

2 Тема 2. Дослідження вантажних поліспастів. 2 

3 Тема 2. Дослідження зрівноважувального поліспасту при 

зрівноваженні стріли та забезпеченні горизонтальної 

траєкторії переміщення вантажу. 

2 

4 Тема 3. Дослідження стрічкових і дискових гальм. 2 

5 Тема 3. Дослідження колодкових гальм. 2 

6 Тема 5. Дослідження редукторів кранових механізмів 2 

 Усього годин 12 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

1 Тема 1. Загальні відомості про суднові 

вантажопіднімальні машини та палубні механізми. 

4 

2 Тема 2. Конструкції, призначення, класифікація, вибір 

типу вантажних пристроїв. Особливості використання 

СПТМ на суднах-контейнеровозах, суднах-баржевозах.  

Вантажозахватні пристрої. Конструкції спредерів, 

грейферів та принцип їх роботи. Пристрої для 

кріплення та перевантаження контейнерів. Здвоєні та 

одинарні поліспасти, особливості їх застосування на 

суднових кранах і стрілах. 

4 

3 Тема 3. Особливості конструкції і розміщення 

стрічкових та дискових гальм на суднових стрілових 

кранах. Типи остановів.  

4 

4 Тема 4. Спарена робота стріл за системами Фаррела, 

Ебеля, АЕГ. Механізовані вантажні стріли для 

одиночної роботи за системами Халлена і Велле. 

Система МО-Слевінг. Великовагові стріли з врізним 

шківом. Великовагова механізована стріла системи 

Штюлькен. 

4 

5 Тема 5. Стаціонарні поворотні крани для одиночної 

роботи. Стаціонарні поворотні здвоєні крани. 

Портальні катучі крани з консолями. Крани, що 

складаються на палубі. 

 

4 

6 Тема 6. Внутрішнє суднове  вантажне обладнання, 4 
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ліфти, підйомники. Приводи люкових закриттів. 

Задраювальні пристрої. 

7 Тема 7. Пристрої безпеки. Обмежувачі кута повороту. 

Обмежувачі провисання шкентеля. Обмежувачі 

нижнього і верхнього положення гака. Обмежувачі 

зміни вильоту. 

4 

8 Тема 8. Імовірнісно-статистичний підхід для оцінки 

надійності СПТМ. Розподіл відмов СПТМ за різними 

причинами. Технічне обслуговування і надзор СПТМ. 

6 

9 Тема 9. Особливості використання радіально-

поршневих і аксіально-поршневих гідромоторів в 

гідроприводах суднових кранів. 

4 

14 Курсова робота (Т2, Т3, Т5, Т9) 30 

 Усього годин  68 

 
9. Індивідуальні завдання 

 

Курсова робота на тему: «Розрахунок механізмів суднового стрілового 

електрогідравлічного крану». 

10. Методи навчання 

 

При вивченні начальної дисципліни “Суднові вантажні та палубні 

механізми “ використовуються три основні групи методів навчання: 

– методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

– методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності; 

– методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

З них використовуються: 

– репродуктивні методи – відтворена репродукція як засіб повторення 

готових зразків або робота за готовими зразками; 

– індуктивні і дедуктивні методи навчання; 

– словесні: розповідь, пояснення, лекція, обговорювання матеріалу, самостійна 

робота; 

– наочні: ілюстрація, демонстрація; 

– практичні: лабораторні та практичні роботи.  

Лекція – метод, за допомого якого викладач у словесній формі розкриває 

сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних 

загальною темою. 

Пояснення – метод, за допомого якого викладач розкриває сутність певного 

явища, закону процесу. Він ґрунтується на логічному мисленні з використанням 

попереднього досвіду студентів.  

Бесіда – метод, за допомого якого викладач проводить діалог до 

усвідомлення студентами нових явищ; бесіда передбачає виростання 

попереднього досвіду с студентів з певної галузі знань. 
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Демонстрація – наочний метод навчання, який передбачає показ процесів у 

натурі, у динаміці. 

Ілюстрація – наочний метод навчання, за яким предмети і процеси 

розкриваються через їх символічне зображення (схеми, графіки, малюнки та ін.). 

Лабораторний метод – метод навчання, який передбачає організацію 

навчальної роботи шляхом використання спеціального обладнання та певної 

технології для набуття нових знань або перевірки наукових гіпотез на рівні 

досліджень. 

Практична робота – метод навчання, який спрямований на використання 

набутих знань у розв’язанні практичних завдань.      

 
11. Методи контролю 

 

Контроль знань студентів – це невід’ємна і важлива частина процесу 

навчання, відповідальний етап на шляху від незнання до знання, від неповного 

знання до більш точного і більш повного. 

Кожна з форм контролю має особливості й залежить від мети, змісту та 

характеру заняття. 

Усне опитування допомагає контролювати не лише знання, а й вербальні 

вміння, сприяє виправленню мовних помилок. Відтворення студентом раніше 

вивченого матеріалу сприяє кращому запам'ятовуванню, активному 

використанню наукових понять, що неможливо без достатнього застосування їх у 

мові. 

Усне опитування використовується як індивідуальне  так і фронтальне. За 

фронтального опитування студенти відповідають з місця, доповнюючи один 

одного. Частковим випадком фронтального опитування є групове опитування 

(експрес-опитування), коли обпитується 5-6 осіб одночасно. Індивідуальне 

опитування здійснюється у процесі проведення співбесіди під час лабораторних 

робіт, при вирішуванні задач біля дошки, під час захисту контрольної роботи. 

Письмовий контроль здійснюється у вигляді, відповідей на запитання, 

розв'язання задач, тестових завдань, лабораторних занять. Письмові роботи 

допомагають за короткий час з'ясувати рівень засвоєння матеріалу у великої 

кількості студентів. 

Практичний контроль – контроль, за якого виявляються вміння і навички 

студентів, набуті під час практичної діяльності (проведення дослідів, 

лабораторних експериментів). Така перевірка дає змогу виявити, на якому рівні 

студент засвоїв теоретичні основи цих дій. 

Тестовий комп’ютерний контроль – контроль, який використовується для 

визначення рівня сформованості знань і вмінь з навчальної дисципліни. 
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12. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту  (роботи) практики 
Для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума залік 

Змістовий модуль 1.1 100 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
100 100 

10 20 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів. 

 

Захист курсового проекту за модулем 2 

 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 15 до 15 до 70 100 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Шумило А.Н. Расчеты механизмов судовых стреловых кранов. – Одеса: 

видавництво ОНМУ, 2008. – 96 с. 

2. Шумило О.М. Суднові стрілові палубні крани проектування. – Одеса: Фенікс, 

2011. – 194 с. 

3. Шумило О.М. Суднові вантажні механізми. Інструкції до лабораторних занять. 

– Одеса: видавництво ОНМУ, 2013. – 30 с. 

4. Шумило О.М. Методичні вказівки до практичних занять. – Одеса: видавництво 

ОНМУ, 2013. – 96 с.  

5. Шумило О.М. Суднові вантажні та палубні механізми: Конспект лекцій. – 

Одеса: видавництво ОНМУ, 2013. – 123 с. 
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14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Седор А.М. Судовые подъемно-транспортные машины и устройства. – Одесса: 

Моряк. – 1998. – 126 с. 

2. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. Учебник 

для вузов. – Киев: Вища школа, 1983 – 351 с. 

3. Голубев С.Н.  Крани судовые электрические поворотные: Учебное пособие. – М.: 

В/О «Мортехинформреклама», 1988. – 72 с. 

4. Веремеенко Е.И. Портовые грузоподъемные машины. Учебник для вузов. – М.: 

Транспорт, 1984. – 320 с. 

 

Допоміжна 

1. Грузоподъемные машины: Учебник для вузов /М.П. Александров, Л.Н. 

Колобов, Н.А. Лобов, М.: Машиностроение, 1986. – 400 с. 

2. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. Иванченко Ф.К., 

Бондырев В.С., Колесник Н.П., Барабанов В.С. К.: Вища школа, 1978. – 576 с. 

3. Кипарский Г.Р. Судовые краны и лебедки: Атлас конструкций. – Л.: 

Судостроение, 1798. – 84 с. 

4. Правила по грузоподъемным устройствам морских судов. Российский морской 

регистр судоходства. – Санк-Петербург, 1999. – 362 с. 

5. Курсовое проектирование грузоподъемных машин: Учебное пособие для 

студентов машиностр. спец. Вузов / С.А. Казак, В.Е. Дусье, Е.С. Кузнецов и др.; 

Под редакцией С.А. Казака. – М.: Высшая школа, 1989. – 319 с.: ил. 

6. Справочник по кранам: В 2 т. Т 1. Характеристики материалов и нагрузок. 

Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, 

М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общей редакцией М.М. Гохберга. – М.: 

Машиностроение, 1988. – 536 с.: ил. 

7. Справочник по кранам: В 2 т. Т 2. Характеристики и конструктивные схемы 

кранов, крановые механизмы и их детали и узлы / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, 

И.Е. Звягин и др.; Под общей редакцией М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение. 

Ленинград. отделение, 1988. – 559 с.: ил 

8. А.Н. Гурович, Б.Н. Лозгачев, Д.А. Гринберг. Справочник по судовым 

устройствам: в 2-х т. Т 2. – Л.: Судостроение, 1975. – 328 с. 

9. Симоненко А.С. Грузовые устройства сухогрузных судов. – Л.: Судостроение, 

1988. – 224 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

1. www.sealib.com.ua. 

2. www.ukrcrewing.com.ua. 

3. www.morehod.ru. 

4. www.bot-sad.kiev.ua 

5. www.mysolas.net 

http://ukrcrewing.com.ua/
http://www.morehod.ru/
http://www.bot-sad.kiev.ua/
http://mysolas.net/
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