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ПЕРЕДМОВА 

Технічний рівень всіх галузей господарства України, у 
тому чіслі будь-якої країни визначається рівнем 
машинобудування, розвиток та основи проектування якого 
базуються на багатьох дисциплинах, а особливо: „Деталі 
машин” та „Вантажопідйомна, транспортуюча і транспортна 
техніка”. Для спеціальності 274 „Автомобільний транспорт”, 
згідно з навчальним  планом, основи цих курсів вивчаються у 
дисципліні „Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання”. 

Відповідно до навчального плану даної спеціальності, 
підготовка бакалаврів з якої проводиться у Національному 
університеті «Львівська політехніка» і Національному 
університеті водного господарства та природокористування 
(м. Рівне), написаний навчальний посібник з дисципліни „Деталі 
машин і підйомно-транспортне обладнання”. Основи широкого 
матеріалу згаданих курсів „Деталі машин” та „Вантажопідомна, 
транспортуюча і транспортна техніка”, без шкоди для 
розуміння, викладені в стислому вигляді. 

Матеріал посібника подається у двох розділах: перший – 
„Деталі машин”; другий – „Підйомно-транспортне обладнання”. 
Кожний розділ посібника містить найважливіші короткі 
теоретичні відомості, формули, основні розрахунки, ілюстрації 
та  рекомендовану літературу, яка допоможе студентам 
розширити знання навчального матеріалу поза об’ємом 
навчального посібника. 

Підрозділи 2-16 першого розділу навчального посібника, 
питання для перевірки знань студентів написав канд. техн. наук, 
професор Стрілець В.М., зміст другого розділу та комп’ютерне 
компонування всього посібника виконав канд. техн. наук, 
доцент Стрілець О.Р., редагування другого розділу виконано 
канд. техн. наук, доцентом Новіцьким Я.М., підрозділи 1-17 
першого розділу, термінологічний словник, предметний 
покажчик і загальне редагування навчального посібника 
виконано д-р техн. наук, професором Малащенком В.О. 

Автори дуже вдячні колегам, а особливо рецензентам: 
професорам Гуліді Е.М., Кіндрацькому Б.І. та  Марчуку М.М.  за 
допомогу, слушні зауваження та поради, подані під час 
підготовки і рецензуванні рукопису навчального посібника. 




