
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП20; 

2. Назва: Пневмосистеми машин та обладнання; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Серілко Дмитро Леонідович, 

к.т.н., асистент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати: конструкції і роботу пневматичних машин, пристроїв, апаратів, систем та приводів. 

• вміти раціонально використовувати, експлуатувати і створювати пневматичні системи та приводи 

для машин та обладнання.  

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, захист робіт. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, фізика, 

теоретична механіка, гідравліка, гідро- та пневмоприводи. 

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль №1. Компресорні і насосні установки. 

Тема 1.1. Загальні відомості про пневмосистеми і приводи. 

Тема 1.2. Компресорні машини. 

Тема 1.3. Компресорні установки.  

Тема 1.4. Основи теорії компресорних машин.  

Змістовий модуль №2. Пневматичні системи і приводи. 
Тема 2.1. Пневматичні приводи машин та обладнання. 

Тема 2.2. Основи теорії і розрахунку пневматичних приводів.  

Тема 2.3. Пневмотранспортні, пилососні, аспірацій ні, вентиляторні системи і системи 

кондиціювання повітря. 

Тема 2.4. Основи теорії та розрахунку пневмотранспорт них і вентиляційних систем. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Нестеренко В.П., Кирикович В.Д. Гідро-і пневмопривод: Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: Навч. 

посібник. - Рівне:НУВГП,2006. – 172 с. 

2. Пелевін Л.Є. Гідравліка, гідро-та пневмоприводи. Навчальний посібник. – К.: Укрархбудінформ, 

1999. – 260 с. 

3. Пелевін Л.Є., Гаркавенко О.М. Комоцька С.Ю. Основи проектування та регулювання гідро-та 

пневмоприводів будівельних машин: Навч. посібник до практичних занять з курсу "Гідравліка, гідро- 

та пневмоприводи". - Київ:КНУБА,2006. – 80 с. 

4. Пелевін Л.Є. Синтез гідро- та пневмоавтоматичних приводів будівельної техніки: Монографія. - 

Київ: КНУБА, 2008. – 200 с. 

5. Федорець В.О., Педченко М.Н., Федорець О.О., СтрутинськийВ.Б. і інш. Технична гідромеханіка. 

Гідравліка та гідропневмопривод: Підручник/За ред. В.Б. Федорця. - Житомир:ЖІТІ,1998. – 432 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: аудиторні заняття проводяться з використанням мультимедійних засобів. 

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

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 6 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                  д.т.н., професор Кравець С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: Fp20. 

2. Title: Pneumosystems of machines and equipment; 

3. Type: Required; 

4. Higher education level: I (Bachelor) ; 

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

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Seriko Dmytro Leonidovich, 

Ph.D., assistant. 

9. Results of studies:  

• Know: Design and operation of pneumatic machines, devices, devices, systems and drives. 

• To be able to use rationally, operate and create pneumatic systems and drives for machines and equipment. 

10. Forms of organizing classes: Lectures, laboratory exercises, independent work, protection of works; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher mathematics, Physics, Theoretical 

mechanics,Hydraulics, hydro-and pneumatic actuators.; 

12. Course contents:  
Semantic Module № 1. Compressor and pumping plants.  

Theme 1.1. General information about pneumatic systems and actuators.  

Theme 1.2. Compressor machines. Fans. Compressors.  

Theme 1.3. Compressor installations.  

Theme 1.4. Basic theory of compressor machines. 

Semantic Module № 2. Pneumatic systems and actuators.  

Theme 2.1. Pneumatic drives of machines and equipment.  

Theme 2.2. Fundamentals of Theory and calculation of pneumatic actuator.  

Theme 2.3. Pneumotransport, vacuum, aspiration systems and air conditioning system. 

Theme 2.4. Bases of theory and calculation of pneumatic transport of them and ventilation systems.  

13. Recommended educational editions:  
1. Nesterenko V.P., Kyrykovych v. D. Hydro and pneumatic drive: interactive complex of educational and 

methodological support. Credit-modular system of educational process organization: teach. Guide. -Rivne: 

NUGP,2006. – 172 S. 

2. Pellevin L. E. Hydraulics, hydro and pneumatic actuators. Tutorial. – K.: Ukrarhbudinform, 1999. – 260 

S. 

3. Pelevin L. E., Garkavovenko O. M. Kometska Fundamentals of design and regulation of hydro-and 

pneumodrives of building machines: training. A guide to practical lessons on the course of "hydraulics, 

hydro and pneumatic drives". -Kyiv: Knaba, 2006. – 80 S. 

4. Pellevin L. E. Synthesis of hydro-and pneumoautomatic drives of construction Technics: Monograph. -

Kyiv: Knaba, 2008. – 200 S. 

5. Fedorets v. о., Pedchenko M. N., fedorets O. O., strutinskyv. B. and others. Technical Hydromechanics. 

Hydraulics and hydropneumodrive: Textbook/per ed. V. B. Fedorets. -Zhitomir: Zhiti,1998. – 432 S. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
14 hours. Lectures, 16 hours. Laboratory works, 60 hours. Self-work. Together – 90 hours.  

Methods: Classroom classes are conducted using multimedia means. 

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is carried out on the 100-grade scale. 

    Final control (40 points): Exam written at the end of 6 semester.  

   Current control (60 points): polls. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department BDMSGMio    S.V. Kravets, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


