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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Гідравліка» входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки 

бакалаврів та має за мету підготовку бакалаврів до майбутньої інженерної діяльності на 

підприємствах та у наукових закладах. Обсяг кредитного модуля –  1,5 кредити ECTS.   
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IIІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Мета дисципліни - вивчення слухачами основних законів гідромеханіки, результатів 

експериментальних досліджень у галузі гідравліки, основних видів гідравлічних розрахунків 

для нормальних та аномально в'язких рідин, наприклад, розплавлених металів, придбання 

знань, вміння та навичок з аналізу та гідравлічної оцінки параметрів технологічних процесів. 

Завдання дисципліни - вивчення основних законів поведінки рідин та газів за умов 

спокою та в динаміці, взаємодія рідких середовищ з твердими стінками, створення та 

формування пограничного шару на стінках, визначення основних особливостей взаємодії 

«рідина-тверде тіло» та «рідина-газ». Дисципліна складається з трьох частин: гідростатики, 

кінематики і гідродинаміки, а також прикладної гідравліки. 

Після вивчення модуля студент має 

ЗНАТИ: 

– основні поняття та закони гідравліки; 

– галузі застосування законів гідравліки; 

– основні пристрої та системи, засновані на гідравлічних елементах та приладах; 

– структуру механізмів та машин, що використовують закони гідравліки; 

– методи застосування гідравлічних розрахунків на реальних об‘єктах; 

– методи використання літературних джерел з відповідної тематики для аналізу і 

розрахунків; 

– основні вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики своєї спеціальності; 

УМІТИ: 

– використовувати результати обчислень за формулами для аналізу тих чи інших 

гідравлічних пристроїв та систем; 

– планувати лекційні та лабораторні заняття згідно з навчальним планом та програмою 

навчальної дисципліни; 

– пояснити зміст та результати лабораторних робіт з відповідної програмі дисципліни 

тематики; 

– аналізувати ті чи інші особливості роботи гідравлічних пристроїв та систем; 

– використовувати навчальну та наукову літературу для виконання гідравлічних 

розрахунків пристроїв; 

МАТИ УЯВУ ПРО: 

– принципи застосування тестового контролю; 

– можливості застосування комп‘ютерних технологій у навчальному процесі; 

– дидактичні принципи дистанційної освіти та побудови електронних  навчальних 

посібників.  

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1.  

Тема 1.2. Вступ. Фізичні властивості та моделі рідин та газів. Поняття щільності, в'язкості, 

змочуваності тощо. Гідростатика, напруження за умов рівноваги рідини, гідростатичний тиск. 

Диференційні рівняння рівноваги рідини та їх інтегрування для умов абсолютного та 

відносного спокою рідини.  Зовнішні масові та поверхневі сили. Закон Паскаля. Простіші 

гідравлічні машини. 



Тема 1.2. Методи Лагранжа та Ейлера - гідравлічні елементи потоку, середня швидкість рідин, 

епюри швидкості, поле швидкості, живий переріз тощо. Ідеальні та реальні рідини. Рівняння 

руху рідини за Ейлером для ідеальної та в'язкої рідини, початкові та граничні умови. Фізичний 

зміст та геометрична інтерпретація. Основні поняття кінематики рідини та газу – вектор, 

градієнт, дивергенція, вихор вектора швидкості, циркуляція  тощо. 

Розділ 2. 

Тема 2.1. Вимірювання місцевих швидкостей у потоках. Коефіцієнти Коріоліса. Формування 

пограничного шару рідини на твердих стінках. Режими руху рідин та газів, число Рейнольдса. 

Характерні особливості ламінарного та турбулентного режимів течії, геометрія епюр 

швидкості. Стійкість ламінарного режиму руху рідини. Критичне число Рейнольдса. Структура 

пограничного шару рідини на твердих стінках. 

Тема 2.2. Кавітація — оцінка фізичних особливостей явища та методів боротьби з ним. 

Витікання рідини крізь отвори та насадки. Нестаціонарне протікання рідин, геометрія насадків - 

оптимальні за параметрами насадки, коефіцієнти стискання струменю. Гідравлічний удар - 

визначення умов існування цього явища та методів його ліквідації. Гідравлічні втрати напору 

потоку з-за тертя по довжині труби та на місцевих опорах. Місцеві гідравлічні опори та опори 

за довжиною труби. Розрахунки простого і складного трубопроводів. 

 

Розділ 3. 

Тема 3.1. Застосування основних законів та принципів поведінки рідин у гідравлічних агрегатах 

та машинах - насосах, дроселях, регулюючих клапанах та розподілювачах. Основні типи та 

параметри гідравлічної апаратури, її застосування  на  металургічних  підприємствах  та  інших  

галузях промисловості. Основні гідравлічні машини – насос, турбіна, мотор, клапани тощо. 

Поняття гідравлічної схеми приводу, лінії тощо. Зображення гідравлічних елементів за 

ГОСТами.ї 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Використовуються такі методи навчання: лекційний, візуалізації, самостійної роботи, 

виконання індивідуального завдання, контролю. Надаються в електронному вигляді робочі 

матеріали та презентації.  

Основна література: 

1.  Повх И.Л. Техническая гидромеханика, М.: Высшая школа, 1977.-335с. 

2. Чугаев Р.Р. Гидравлика.-М.: Высшая школа, 1985.-612 с. 

3. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя.- М.: Мир, 1974.- 711с. 

4. Башта Т.М. Гидромеханика в технологических процессах.- М.: Машиностроение, 1975.- 352  

5. Угинчус В.П. Гидравлика в машиностроении.- М.: Машиностроение, 1973.-355 с. 

6. Жуковский Н.Е. Избранные сочинения.- Гостехиздат, 1948.- 656 с. 

Основна література у НТБ та на кафедрі. 

 Індивідуальне консультування що середи з 16.00 до 17.00 у кімнаті 132 (1 корпус 

університету), а також за телефоном 406-86-44 та e-mail vaskov@ukr.net 

VI. Мова 

Пропонується українська та російська мова. 

VIII. Методика оцінювання 

        Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Враховуються бали двох експрес-контролів, дев‘яти лабораторних робіт студента. Шкала 

оцінювання – загально-університетська. Студенти, які не отримали залік за рейтингом 

виконують залікову контрольну роботу. Умовою допуску до заліку є зараховані лабораторні 

роботи (зошит з гідравліки з підписом викладача). Оцінювання лабораторних робіт проводиться 

за критерієм правильності та повноти розкриття запитань, що поставлені студенту в обсязі 

викладеної теоретичної частини роботи.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально-університетський. 

Розробник опису кредитного модуля   

доцент кафедри прикладної  

гідроаеромеханіки і механотроніки,    В.А.Ковальов 

кандидат технічних наук
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