
 

Дисципліна Гідравліка. Гідропневмоприводи сільськогосподарської техніки. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни “Гідравліка. Гідропневмоприводи 

сільськогосподарської техніки” є забезпечення достатнього рівня знань 

з розрахунку, проектування і експлуатації гідравлічних і пневматичних 

приводів, а також гідродинамічних передач, що застосовуються у 

сільськогосподарських машинах і обладнані сільськогосподарського 

виробництва. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен на достатньому рівні вирішувати певного класу завдання 

професійної діяльності знати: закони стану рівноваги і руху рідини; 

методику проектування і будову систем водопостачання; конструкцію і 

принцип дії насосів, вентиляторів, гідроенергетичних і 

вітроенергетичних установок; призначення і будову гідромеліоративних 

систем; призначення і будову гідро- та пневмоприводів. будову та 

принцип дії гідро-пневмопристроїв, сфери використання та умови 

застосування об’ємного і динамічного гідроприводів, принципи їх 

роботи, загальні вимоги до експлуатації і технічного обслуговування, 

методи розрахунку основних параметрів, напрями вдосконалення 

гідроприводів та їх гідро пристроїв. Уміти: використовувати отримані 

знання при експлуатації гідравлічних машин і установок; читати і 

складати принципові схеми гідро-пневмоприводів 

сільськогосподарської техніки; виявляти причини несправностей та 

усувати їх; підбирати гідро- пневмопристрої до певного типу гідро-

пневмопривода і визначати оптимальні режими його роботи. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Формування у майбутніх фахівців базових знань про сучасні методи 

розрахунку рівноваги і руху рідин у гідравлічних апаратах та вміння 

застосовувати ці методи для розрахунків різних пристроїв. Вирішувати 

питання водопостачання сільських населених пунктів і 

сільськогосподарських виробництв, експлуатації гідравлічних машин і 

установок. Вивчення конструкції, принципу дії, наладки, гідро 

кінематичних, швидкісних та силових характеристик гідро-

пневмопристроїв гідро-пневмоприводів сільськогосподарської техніки 

та основ теорії і розрахунку гідроприводів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 9. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, 

що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим 

програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та 

обробки інформації. 

ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування 

технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до 

спеціалізації).  

ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної 

діяльності. 

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 19. Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, 

інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у 

галузі (відповідно до спеціалізації). 

Як можна 

користуватися 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 



набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК 4. Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і 

досягнення. 

СК 8. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення 

для вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації. 

СК 11. Здатність використовувати у професійній діяльності основні 

положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

СК 12. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в 

галузі. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення лабораторних занять та самостійної роботи.  

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальні 

завдання. 

Семестровий 

контроль 

Екзамен. 

 


