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Силабус дисципліни 

“Гідравліка і теплотехніка” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: Агроінженерія 

Освітньо-професійна програма Агроінженерія 

Кількість кредитів – 5 кредитів ЄКТС 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2-й (IІІ семестр) 

Компонент освітньої програми: (обов’язкова) 

Цикл підготовки: (загальний) 

Мова викладання: українська 

 

 
 

2. Анотація до дисципліни 

 

«Гідравліка» містить основні принципи та загальні положення гідравліки 

(гідростатики та гідродинаміки), які необхідні для засвоєння принципів дії та 

процесів, що відбуваються як в окремих гідромашинах, так і в гідроприводах 

мобільних і стаціонарних засобів агропромислового виробництва, а також для 

розуміння основних тенденцій удосконалення гідроприводів.  

«Теплотехніка» присвячена питанням, які окреслюють теоретичні основи 

теплотехніки, процеси енергомасопереносу і горіння основних видів 

енергоносіїв, термічні та теплові процеси в двигунах внутрішнього згоряння 

мобільних засобів сільськогосподарської техніки, інших типах теплотехнічного 

обладнання, що в сучасних умовах дозволить майбутнім інженерам 

агропромислового виробництва раціоналізувати структуру і експлуатацію 

паливо-енергетичної бази, як окремого сільськогосподарського підприємства, 

так і народного господарства країни в цілому. 

Практичні розрахунки конструкцій сьогодні немислимі без застосування 

ЕОМ. Програма навчання даної спеціальності передбачає вміння впевнено 



працювати з сучасними галузевими та універсальними програмними 

комплексами в цій області (NASTRAN, COSMOS, ANSYS та ін.). 
 

3. Мета та цілі дисципліни 
 

Метою предмета є отримання теоретичних знань і оволодіння 

інженерними методами розв'язування прикладних задач з визначення 

параметрів різних типів гідромашин, розрахунків мережі, 

сільськогосподарського водопостачання, каналізації, та навчитися запобігати 

забрудненню навколишнього середовища. Оволодіння майбутніми фахівцями 

теоретичними знаннями і практичними навичками з раціонального 

використання теплоти в сільському господарстві, економії теплоти та палива, 

ефективного використання теплотехнічного сільськогосподарського 

обладнання. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у вивченні основних законів 

гідростатики і гідродинаміки рідин, а також конструкції розрахунку і 

призначення гідравлічних апаратів, гідравлічних машин та гідротехнічних 

споруд різних ступенів складності. У вивченні теоретичних основ теплотехніки, 

теплообміну та раціонального використовування теплоти на підприємствах 

аграрного виробництва. Навчити студентів методам ефективної експлуатації 

теплотехнічного обладнання з метою економії теплової енергії і забезпечення 

екологічно безпечних умов її використання 

 

4. Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 30 6 

Практичні / лабораторні 76 8 

Самостійна робота 44 136 

 

4.2. Формат дисципліни 
Очний та заочний, змішаний (шляхом поєднання традиційних форм навчання з 

елементами електронного навчання через систему Moodle), а також дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни. 

 

 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/

п
 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Гідростатичний тиск і його властивості, загальне рівняння 

рівноваги рідини. 
10 2 

2 Т2 Основні поняття гідродинаміки. 8 2 

3 Т3 Гідравлічні машини: насоси і гідродвигуни. 10 2 

4 Т4 Об'ємні гідромашини. 10 2 



5 Т4 Конструкція і параметри роботи об'ємних насосів і 

гідродвигунів. 
10 2 

6 Т6 Рівняння стану ідеальних газів. 10 2 

7 Т7 Закони термодинаміки. 10 2 

8 Т8 Класифікація і загальні характеристики теплових машин. 10 2 

9 Т9 Пароутворення. Цикли холодильних установок. 10 2 

10 Т10 Теплопередача і основи розрахунку теплообмінних апаратів. 10 4 

11 Т11 Розрахунок рекуперативного теплообмінного апарата.  8 2 

Разом: 106 14 

 

 

4.4. Система оцінювання та вимоги 

 
Загальна система оцінювання 

дисципліни Участь у роботі впродовж семестру /залік - 60/40 

Лекції - 1 занаття 0,5 бала (max 21) 

Практичні - 1 заняття 0,5 бала (max 35) 

Самостійна робота max - 4 

Умови допуску до 

підсумкового контролю Набрати 36 балів 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування. Залікові 

тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння 

здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, 

здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та 

практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на 

робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки здобувана та рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни. 

Здобувач не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Здобувана слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем у випадку складання підсумкового 

контролю, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на підсумковому контролі 

- 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що округлені 

до цілого числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку та балів, 

отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

 

5. Результати навчання 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати основні закони 

гідростатики і гідродинаміки, теплотехніки і термодинаміки, конструктивні особливості 

гідромашин, теплових машин та іншого гідравлічного та теплотехнічного обладнання, 

методи гідравлічного і теплового розрахунку машин, трубопроводів систем, мереж, будівель; 

правила охорони водних ресурсів і навколишнього середовища.  

Вміти визначати фізичні властивості рідин, володіти методами вимірювання тиску, 

швидкості і витрати рідини, проводити гідравлічні розрахунки трубопроводів, визначати 

параметри роботи гідромашин, здійснювати заходи по забезпеченню економії витрати води, 



енергоресурсів та охороні навколишнього середовища від забруднення; вирішувати 

практичні завдання, пов’язані з використанням теплових машин і агрегатів; виконувати 

інженерні розрахунки основних видів теплового обладнання; оцінювати економічну 

ефективність використання теплоенергетичного обладнання при розв’язанні окремих 

практичних задач; кваліфіковано враховувати вимоги екології та раціонального 

природокористування в умовах експлуатації теплоенергетичного обладнання. 

 

6. Пререквізити 
 

Щоб приступити до вивчення дисципліни необхідно засвоїти курси Фізики і Вищої 

математики. 

 

7. Політики дисципліни 
 

Дисципліна відповідає принципам забезпечення якості вищої освіти: 

– відповідність національним та європейським стандартам якості вищої освіти; 

– автономність Університету, як відповідального за забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти; 

– системність та процесний підхід до управління якістю освітнього процесу; 

– комплексність в управлінні процесом контролю якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти; 

– системність у здійсненні моніторингових процедур з якості;  

– безперервність підвищення якості вищої освіти. 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи здобувачів; 

– забезпечення наявності інформаційних систем; забезпечення публічності інформації 

про дисципліну;  

– забезпечення дотримання академічної доброчесності. 

Ресурсами для організації освітнього процесу за освітньою програмою є:  

– стандарт вищої освіти; 

– індивідуальний навчальний план; 

– робочі програми навчальних дисциплін; 

– програми навчальної, виробничої та інших видів практик;  

– інші ресурси (підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до 

семінарських, практичних і лабораторних занять; завдання для самостійної роботи тощо). 

 

8. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
 

Складність вирішення завдань міцності викликала необхідність широкого 

застосування електронних обчислювальних машин. Практичні розрахунки конструкцій 

сьогодні немислимі без застосування ЕОМ. Програма навчання даної спеціальності 

передбачає вміння впевнено працювати з сучасними галузевими та універсальними 

програмними комплексами в цій області (NASTRAN, COSMOS, ANSYS та ін.) 
 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. Кучеров С.Ф., Кухарець С.М. Гідравліка та водопостачання. Конспект лекцій. 

Житомир, ДАУ, 2004. – 117 с. 

2. Кучеров С.Ф., Кухарець С.М., Нездведська І.В. Методичні вказівки і завдання для 

виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок насосної установки» з курсу 

3. «Гідравліка і сільськогосподарське водопостачання». Житомир: ДАУ. 2005. – 17 с. 



4. Кучеров С.Ф., Кухарець С.М., Нездведська І.В. Методичні вказівки і завдання щодо 

виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Гідравліка і сільськогосподарське 

водопостачання» на тему: «Розрахунок розгалуженої водопровідної мережі». Житомир: ДАУ, 

2005. – 95 с. 

5. Дідур В.А, Савченко О.Д., Журавель Д.П., Мовчан С.І. Гідравліка та її використання в 

агропромисловому комплексі. Підручник. – К.: «Аграрна освіта», 2008. – 577 с., іл. 

6. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник. – 

К.:Вища шк., 2005. – 671 с.: 

7. Рогалевич Ю.П. Гидравликаа, Киев, 1993. 

8. Башта Т.М., Некрасов Б.Б. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы, 1982. 

9. Трегубов Н.С., Водоснабжение и водоотведение. Примеры расчѐтов, 1989. 

10. Дідур В.А., Стручаєв М.І. Теплотехніка, теплопостачання та використання теплоти в 

сільському господарстві / За заг. ред. В.А.Дідура. – К.:Аграрна освіта, 2008. – 233 с. 

11. Гнатишин Я.М., Кришталович В.І. Теплотехніка: Навч. посіб.  К.:Знання, 2008. – 364 с. 

12. Драганов Б.Х., Бесараб О.С. та інш. Теплотехніка (за ред. Драганова Б.Х.), Київ, 2005. 

13. Драганов Б.Х., Кузнецов А.В. Теплотехника и применение теплоты в сельском 

хозяйстве. М., 1990. 

 


