
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 
2. Назва:  Гідравліка, гідро- та пневмоприводи 

3. Тип: нормативна 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалавр)  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5  
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4  
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Нестеренко Володимир 

Павлович, к.т.н., доцент, Токар Людмила Олександрівна, к.т.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: 

- основні залежності для гідравлічних розрахунків ємностей, трубопроводів і гідроапаратів; 

- будову і принцип дії найбільш поширеного гідравлічного і пневматичного обладнання – гідравлічних 

насосів і двигунів, гідро- та пневматичних апаратів, гідродинамічних передач, пневматичних та 

гідравлічних приводів, загальні вимоги техніки безпеки при їх експлуатації. 

вміти:  

- аналізувати і розв’язувати задачі, що передбачають визначення тиску і сил тиску на елементи 

ємностей, трубопроводів і гідроапаратів, на які діє рідина; 

- визначати напір в трубопроводах і їх діаметри, пропускну здатність отворів і насадок в умовах 

усталеного і неусталеного рухів; 

- читати і складати гідравлічні і пневматичні схеми приводів, виконувати розрахунки по підбору їх 

елементів, вимірювати тиск, витрату робочої рідини і потужність гідравлічних та пневматичних 

машин, проводити монтаж і регулювання найпростіших гідравлічних та пневматичних приводів з 

застосуванням норм і правил техніки безпеки, застосовувати набуті знання в реальних умовах 

виробництва. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття , самостійна робота, контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вища математика», «Фізика», 

«Теоретична механіка».  

12. Зміст курсу: 
1. Гідравліка 
2. Об’ємні гідромашини і гідроприводи 

3. Динамічні гідромашини і гідродинамічні передачі 

4. Пневматичні приводи. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Науменко І.І. Технічна механіка рідини і газу: підручник.  Рівне: НУВГП, 2009. 376 с. 

2. Нестеренко В.П. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: .  Рівне: НУВГП, 2013. 328 с. 

3. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу: підручник. Київ: “Вища школа”, 

2002. 277 с.: іл. 

4. Рогалевич Ю.П. Гідравліка: підручник. Київ: Вища школа, 2010. 255 с.: іл. 

5. Справочник по гидравлике/ под ред. В.А. Большакова.  2-е изд. Киев: Высшая школа, 1984. 343с.: ил. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи:інтерактивні (ілюстративні) лекції, елементи проблемної лекції, практичні завдання, 

індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): опитування, письмовий контроль, тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри 

к.т.н., доцент       Л.А. Шинкарук  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: 
2. Title: Hydraulics, hydraulic and pneumatic actuators 

3. Type: mandatory (normative) 

4. Higher education level: I (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 5 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Nesterenko, V. P., Ph.D., 

Associate Professor, Tokar L.A, Ph.D., Associate Professor 

9. Resultsofstudies: after studying the discipline student must: 

know: 

- main dependencies for hydraulic calculations of capacities, pipelines and hydroaparads; 

- structure and principle of the most common hydraulic and pneumatic equipment - hydraulic pumps and 

engines, hydraulic and pneumatic devices, hydrodynamic gears, pneumatic and hydraulic drives, general safety 

requirements during their operation. 

be able: 

- to analyze and solve tasks that involve determining the pressure and forces of pressure on the elements of 

capacities, pipelines and hydraulic apparatuses on which the liquid operates; 

- to determine the pressure in the pipelines and their diameters, the throughput of the holes and nozzles in the 

conditions of steady and tensile movements; 

- read and compile hydraulic and pneumatic actuators, perform calculations on the selection of their elements, 

measure the pressure, flow of working fluid and the capacity of hydraulic and pneumatic machines, carry out 

installation and adjustment of the simplest hydraulic and pneumatic actuators with the application of safety 

norms and rules, apply acquired knowledge in real production conditions. 

10. Formsoforganizingclasses: study lessons, independent work, control activities. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Higher mathematics», «Physics»," 

Theoretical mechanics".  
12.Course contents: 
1. Hydraulics 

2. Volumetric hydromotors and hydraulic drives 

3. Dynamic hydromotors and hydrodynamic transmissions 

4. Pneumatic actuators. 

13. Recommended educational editions:  
1. Naumenko I.I., Tokar O.I., Tokar L.O. Hydro-gas dynamics. Rivne: NUVGP, 2007. 118 p. 

2. Nesterenko VP Hydraulics, hydraulic and pneumatic actuators:. Rivne: NUVGP, 2013. 328 p. 

3. Konstantinov Yu.M., Gizha O.O. Technical mechanics of liquid and gas: a textbook. Kyiv: "Higher 

school", 2002. 277 p. 

4. Rogalevich Yu.P. Hydraulics: a textbook. Kyiv: Higher school, 2010. 255 p. 

5. Handbook on Hydraulics / ed. VA Bolshakov 2nd ed. Kiev: Higher school, 1984. 343c . 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours of lectures, 16 hours laboratory works, 8 hours of practical classes, 80 hours of independent work. 

Together - 120 hours 

Methods: interactive (illustrative) lectures, elements of problem lecture, practical tasks, individual tasks, use 

of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam at the end of the 5th semester.  

Current control (60 points): surveys, written control, testing. 

16. Languageofteaching: ukrainian. 
 

The head of the Department 

Candidate of Technical Sciences , associate professor  Lyubomir A. Shynkaruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


