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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ  

Анотація освітньої компоненти, мета та задачі 

Анотація освітньої компоненти. Сучасна промисловість вимагає усе більш 

досконалих машин і механізмів, що забезпечують високу продуктивність. У рішенні 

цих завдань важливу роль відіграють приводи машин і обладнання. Застосування їх 

спрощує в усіх випадках рішення багатьох технічних завдань, значно спрощує 

автоматизацію виробничих процесів і підвищує якість машин, а також дозволяє 

значно зменшити їх вагу і габарити. В наш час важко визначити будь-яку галузь 

машинобудування де б не застосовувалися гідравлічні, пневматичні та електричні 

приводи або гідродинамічні передачі. Все вище наведене визначає актуальність 

підготовки спеціалістів відповідної кваліфікації. Нормативна навчальна дисципліна 

«Гідравлика, гідро- та пневмоприводи» забезпечує необхідний об’єм базової 

інформації для підготовки вказаних фахівців. 

Метою вивчення дисципліни “ Гідравлика, гідро- та пневмоприводи ” є:  

- надання студентам, які навчаються за спеціальностями 133 «Галузеве 

машинобудування» базових знань для розуміння, розрахунку, конструювання, 

виготовлення та приводів машин і обладнання, що застосовуються в підйомно-

транспортних, будівельних, дорожніх машинах і обладнанні в дорожньо-

будівельному, сільськогосподарському виробництвах і підприємств по виробництву 

http://wihi.nuwm.edu.ua/index.php/КравецьС.В
http://orcid.org/ID0000-0003-4063-1942


будівельних матеріалів.  

Завданням навчальної дисципліни є: 

- формування у студентів знань сучасних методів аналізу і розрахунку рівноваги і 

руху рідини в гідравлічних апаратах та вміння застосовувати ці методи для 

розрахунків їх параметрів; 

- вивчення основних конструкцій, принципів дії, методів підбору і розрахунків 

приводів машин і обладнання, що забезпечують роботу підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх, сільськогосподарських машинах і обладнання 

сільськогосподарського виробництва і підприємств по виробництву будівельних 

матеріалів. 

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні 

знати: 

- основні залежності для розрахунків різноманітних приводів машин і обладнання; 

- будову і принцип дії найбільш поширеного гідравлічного, пневматичного, 

електричного та механічного обладнання – гідравлічних і електричних насосів і 

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

гідравлічних і механічних 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 чи повітря під 

тиском; 

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

насадок в умовах усталеного і неусталеного рухів; 

- читати і складати гідравлічні, пневматичні та механічні 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. 

Посилання на розміщення освітньої компоненти на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/indew.php  ? 

Компетентності 

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4. Здатність працювати самостійно та у складі команди. 

ЗК 5. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність спілкувати державною фаховою мовою як усно, так і письмово. 

ФК2. Здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових 

фактів, концепцій, теорій, принципів. 

ФК6. Здатність визначати техніко-економічну ефективність схем та їхніх 

складників на основі застосування аналітичних методів.. 

ФК11. Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 

Програмні результати навчання. Результати навчання 
РН-1. Здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі у галузі автомобільного транспорту. 

РН-5. Здатність використовувати отримані знання в аналізуванні інженерних 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/indew.php


об’єктів, процесів та методів. 

РН-19. Здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя. 

РН-20. Здатність використовувати знання у розв’язуванні завдання з підвищення 

якості продукції. 

Структура та зміст освітньої компоненти 

Змістовий модуль 1. Гідравліка 

Тема 1. Статика рідини і газу. Основні фізичні властивості рідини і газу: густина, 

стисливість, розширення, плинність, в'язкість. Поняття про ідеальну і реальну 

рідину. Поняття про гідростатичний тиск. Властивості гідростатичного тиску. 

Основне рівняння гідростатики. Види гідростатичного тиску. Вільна поверхня, 

поверхня рівного тиску, п’єзометрична поверхня, площина порівняння. Прилади для 

вимірювання тиску. Сила тиску на плоску поверхню. Закон Паскаля. Гідравлічний 

прес. Сила тиску на криволінійну (циліндричну) поверхню. Плавання тіл (закон 

Архімеда). 

Тема 2. Гідродинаміка. Предмет динаміки рідин і газів. Види руху рідин і газів. 

Параметри і гідравлічні елементи живого перерізу потоку. Рівняння нерозривності 

для потоку рідини. Рівняння Бернуллі для ідеальної та реальної рідини і його 

геометричний, механічний і фізичний зміст. Умови і техніка використання рівняння 

Бернуллі. 

Тема 3. Гідравлічні опори. Режими руху рідини і газу. Види гідравлічних опорів і 

втрат напору. Втрати напору на довжині в трубопроводі при ламінарному режимі 

руху. Шарова модель турбулентного потоку. Абсолютна, відносна і еквівалентна 

шорсткість. Поняття про гідравлічно гладкі і шорсткі труби. Миттєва, осереднена 

швидкість, швидкість пульсації. Втрати напору на довжині при турбулентному 

режимі руху. Досліди Нікурадзе. Аналіз графіка Нікурадзе. Досліди Муріна, Зегжда, 

Шевельова, Кольбрука, Уайта. Сучасні залежності для визначення гідравлічного 

коефіцієнта тертя. Місцеві втрати напору. 

Тема 4. Розрахунок трубопроводів. Поняття про короткі і довгі трубопроводи. 

Основні розрахункові залежності коротких трубопроводів. Довгі трубопроводи: 

Втрати напору в довгих трубопроводах. Послідовне з’єднання довгих трубопроводів. 

Паралельне з’єднання довгих трубопроводів. Розрахунок витрати довгих 

трубопроводів. Поняття про отвори і насадки. Витрата потоку при витіканні 

отвору та насадки. Гідравлічний удар в трубопроводах. Прямий і непрямий 

гідравлічний удар. Методи попередження гідравлічного удару. 

Змістовий модуль 2. Об’ємні гідромашини та гідроприводи 

Тема 5. Об’ємні гідромашини. Класифікація об’ємних гідромашин і фізичні основи їх 

роботи. Основні параметри гідромашин. Поршневі, шестеренні, гвинтові, 

пластинчасті, радіально-роторні поршневі, аксіально-роторні поршневі гідравлічні 

машини. Визначення режимів роботи об’ємних насосів. Фізичні основи роботи та 

параметричні залежності об’ємних гідромоторів. Гідравлічні циліндри. 

Характеристика об’ємних гідромашин. Порівняння параметрів об’ємних гідромашин. 

Тема 6. Регулятори та розподільники об’ємних гідроприводів. Регулятори тиску 

та витрат. Розподільники робочої рідини. 

Тема 7. Об’ємні гідроприводи. Загальні відомості та класифікація. Способи 

регулювання об’ємних гідроприводів. Гідроприводи з дросельним і об’ємним 

регулюванням. Слідкуючий гідропривід. Оцінка регулювальних властивостей 

гідроприводів. Вибір типу і потужності об’ємних гідроприводів. Гідросистеми з 



ручним і автоматичним регулюванням. Захист насосів і гідро двигунів від 

перевантаження. 

Змістовий модуль 3. Динамічні гідромашини та гідроприводи 

Тема 8. Динамічні гідромашини та гідродинамічні передачі. Класифікація, 

схематична будова, принцип дії та основні параметри динамічних гідромашин. 

Основне рівняння Ейлера динамічних гідромашин. Характеристики, визначення та 

регулювання режимів роботи. Загальні відомості та класифікація гідродинамічних 

передач. Будова, принцип дії, параметри та властивості гідромуфт. Сумісна робота 

гідромуфт з електродвигунами та двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Будова, 

принцип дії, параметри та властивості гідротрансформаторів. Робота 

гідротрансформаторів з ДВЗ. Комплексні гідротрансформатори. 

Тема 9. Пневмоприводи. Загальні відомості, класифікація та області застосування. 

Умови позначення, будова та принцип роботи пневмоприводів. Пневматичні 

циліндри. Пневматичні компресори. 

 

Структура та зміст освітнього компонента 

Тематичний план та розподіл навчального часу 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

Денна форма 

В
-г

о
 

Л
ек

. 

П
р

. 

Л
а
б

. 

С
а

м
. 

Змістовий модуль 1. Гідравліка 30 6 6 - 16 

Тема 1. Статика рідини і газу 6 2 - - 4 

Тема 2. Гідродинаміка 7 1 2 - 4 

Тема 3. Гідравлічні опори 8 2 2 - 4 

Тема 4. Розрахунок трубопроводів 9 1 2 - 4 

Змістовий модуль 2. Об’ємні гідромашини та гідроприводи 81 13 - 16 52 

Тема 5. Об’ємні гідромашини 38 6 - 8 24 

Тема 6. Регулітори та розподільники 12 2 - 2 8 

Тема 7. Об’ємні гідроприводи 31 5 - 6 20 

Змістовий модуль 3. Динамічні гідромашини та гідропередачі. 

Пневмоприводи 
39 7 - 2 32 

Тема 8. Динамічні гідромашини та гідродинамічні передачі 25 5 - - 22 

Тема 9. Пневмоприводи 14 2 - 2 10 

Всього годин 150 26 6 18 100 
 

  

Тематика практичних занять 

№ 

п/п 
Тема заняття 

К-ть годин 

денна 

форма 

1 Визначення режимів руху рідини 2 

2 Визначення коефіцієнта гідравлічного тертя в напірній трубі 2 

3 Визначення місцевих гідравлічних опорів у напірному потоці 

рідини 
2 

 Всього 6 
 

  

Тематика лабораторних занять 



 

№ 

п/п 
Тема лабораторних заняття 

К-ть годин 

денна форма 

1 Шестеренні гідромашин 2 

2 Роторно-поршневі (аксіальні) гідромашини 2 

3 Пластинчасті насоси та гідромотори 2 

4 Гідравлічні циліндри 2 

5 Гідравлічні розподільники 2 

6 Принципові гідравлічні схеми об’ємних гідропроводів 2 

7 Дослідження роботи об’ємного гідропривода 2 

8 Компресори та компресорні установки 2 

9 Виробничі ситуації непрацездатності приводів машин 2 

 Разом 18 
 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

Рекомендован

а література 

Ба-

ли 

1 2 3 4 5 

 Змістовий модуль 1. Гідравліка    

1 Фізичні властивості рідини. Гідравлічний тиск у 

точці, сила тиску на плоскі та криволінійні 

поверхні 

2 [23] 0,5 

2 Струминева модель руху рідини 2 [23] 0,5 

3 Рівняння Бернулі, його геометрична та фізична 

інтерпретація 

2 [23] 0,5 

4 Визначення режимів руху рідини 2 [23] 0,5 

5 Фізична природа і класифікація гідравлічних 

опорів, втрат напору. Структура ламінарного і 

турбулентного потоків 

2 [23] 0,5 

6 Розрахунок коротких і довгих трубопроводів 2 [23] 0,5 

7 Пропускна здатність отворів і насадок 2 [23] 0,5 

8 Витікання рідини із отворів, насадок, коротких 

труб. Гідравлічний удар 

2 [23] 0,5 

 Всього за змістовим модулем 1 16  4 

 Змістовий модуль 2, 3    

9 Робочі рідини гідроприводів 2 [7, 23] 0,5 

10 Класифікація об’ємних гідромашин 3 [7, 23] 0,5 

11 Визначення режимів роботи об’ємних насосів 3 [23] 0,5 

12 Порівняння параметрів об’ємних гідромашин 2 [23] 0,5 

13 Гідроциліндри, які застосовуються в станочних 

гідроприводах 

2 [7, 23] 0,5 

14 Кранові та клапанні розподільники 2 [7, 23] 0,5 

15 Вибір типу і потужності об’ємних гідроприводів 2 [16, 23] 0,5 

16 Захист насосів і гідро двигунів від 

перевантаження 

3 [23] 0,5 

1 2 3 4 5 



17 Загальні відомості та класифікація 

гідродинамічних передач 

3 [23] 0,5 

18 Гідромеханічні передачі 3 [23] 0,5 

19 Класифікація пневмоприводів 2 [23] 0,5 

20 Комплексні гідротрансформатори 2 [17,23] 0,5 

 Всього за змістовими модулями 2, 3 29  6,0 
 

 

ПЕРЕЛІК СОЦІАЛЬНИХ «М’ЯКИХ» НАВИЧОК (soft skills) 

 

Здатність логічно думати та обґрунтовувати свою позицію, власної думки 

щодо прийнятого рішення, здатність організовувати творчий колектив, бути його 

«лідером» та вести за собою колектив. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для досягнення поставлених мети та завдань освітньої компоненти 

використовуються аудиторні або дистанційні лекції, практичні, лабораторні 

заняття та самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студентів виконується в кількості – 100 год. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів (денна форма навчання):  

- підготовка до аудиторних занять (0,5 год. на 1 год. аудиторних занять) – 

0,550=25 год.; 

- підготовка до здачі модулів (6 год. на 1 єврокредит) - 56=30 год.; 

- самостійне вивчення теоретичного матеріалу, що не вивчався під час 

аудиторних занять - 100-55-16(гідравліка)=29 год.). 

На лекційних заняттях використовується мультимедійне, проекційне 

обладнання та інтернет-технології, на лабораторних заняттях використовуються 

моделі і натуральні зразки гідромашин і гідроприводів. 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи контролю знань: поточне комп’ютерне тестування 

в балах після вивчення кожного змістового модуля; оцінювання присутності та 

вивчення в балах лекційного матеріалу оцінювання виконання в балах практичних та 

лабораторних робіт; оцінювання виконання самостійної роботи; підсумковий іспит. 

Розподіл балів по темах і видах робіт 
Лекції, поточне тестування та  

самостійна робота 
Відвідуванні, 

виконання та 

здача 

практичних 

робіт 

Відвідуванні, 

виконання та 

здача 

лабораторних 

робіт П
ід

су
м

к
о
ви

й
 

к
о
н

т
р
о
ль

 

(е
к
за

м
ен

) 

С
ум

а
 б

а
лі

в 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

СРС з пред-

ставленням 

конспекту 

Тема бали Тема бали Теми бали Теми бали Теми бали 40 100 

Т1 2 Т5 6 Т1-4 4,5 Т1 2 Т5 8   

Т2 1 Т6 2 Т5-9 5,5 Т3 2 Т6 2   

Т3 2 Т7 5 ∑ 10 Т4 2 Т7 6   

Т4 1 Т8 5   ∑ 6 Т9 2   

∑ 6 Т9 2     ∑ 18   

  ∑ 20         

Примітка: кожне лабораторне заняття оцінюються у 2 бали. пропущені заняття 

без поважних причин студент відпрацьовує шляхом власноручного конспектування 

пропущених тем і їх захисту або усного захисту тем без конспектування. Якщо 



студент відмовляється від захисту законспектованих тем, то йому вдвічі 

знижуються бали порівняно із табличними. 

 

Підсумковий контроль обов’язково проводиться, якщо студент на протязі 

семестру набрав менше 60 балів відповідно до тематичного розподілу балів (див. 

табл.). У протилежному випадку підсумковий контроль проводиться за бажанням 

студента. 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти приведено на сайті http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

 

ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Освітня компонента «Приводи машин і обладнання» передбачає дослідження 

роботи об’ємного гідропривода на лабораторному стенді                                                                                                                                                                                                                                                                                       

діючій гідравлічній системи та дослідження відцентрового насоса шляхом побудови 

характеристик насоса таких як напору, необхідної потужності та коефіцієнта 

корисної дії подачі насоса. 
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Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 

Перездача модульних контролів здійснюється згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/navch-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokument. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці 

MOODLE http://exam.nuwm.edu.ua/. 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

На платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших подібних 

можна самостійно опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 

навчальними результатами даної дисципліни/освітньої компоненти та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

У процесі вивчення освітньої компоненти студенти знайомляться з моделями та 

натурними зразками принципово нових машин і обладнання, що розроблені на кафедрі 

та знаходяться в центрі навчально-практичної підготовки студентів (с. Любомирка, 

Рівненського р-ну). 

Правила академічної доброчесності 

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі 

курсових робіт, кодекс честі студентів, документи НАЗЯВО стосовно 

доброчесності) наведені на сторінці сайту НУВГП - ЯКІСТЬ ОСВІТИ 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Проводиться перевірка всіх курсових проектів, бакалаврських і магістерських 

робіт на плагіат у сервісі навчальної платформи MOODLE «Unichech» 

(exam.nuwm.edu.ua/course/index.php) 

За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового контролю, 

студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 

академічна заборгованість. 

Вимоги до відвідування 

Не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Студент має право 

оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, необхідно самостійно відпрацювати 

пропущений матеріал і захистити його. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1045 

Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/42 

Оновлення 

Підставою для оновлення силабусу є: 

- нові науково-практичні дані щодо освітньої компоненти; 

- результати обов’язкового опитування (анкетування) студентів про позитивне або 

негативне враження від вивчення даної начальної компоненти; 
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http://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1045
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/42
https://cutt.ly/bgsH1Yv


- ініціатива здобувачів вищої освіти шляхом звернення до керівника (гаранта) 

освітньої програми; 

- ініціатива роботодавців та представників бізнесу; 

- ініціатива і пропозиції керівника (гаранта) освітньої програми та/або викладачів 

освітньої компоненти; 

- результати оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни; 

- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або інших ресурсних 

умов реалізації силабусу. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Студенту з інших вищих навчальних закладів може бути перезарахована дана 

освітня компонента, якщо вона має не менше 5 кредитів. 

Студенти мають доступ до наукових статей у базі Scopus:  

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 

до бази періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 

 

Лектор д.т.н., професор       Кравець, С.В. 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/

