
 

Дисципліна Гідравліка та водопостачання. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до початку вивчення дисципліни «Гідравліка 

та водопостачання» є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і 

практичних навичок у здобувачів вищої освіти з таких дисциплін як: 

«Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Деталі машин і підйомно-

транспортне обладнання», «Взаємозаміна, стандартизація та технічні 

вимірювання», «Теоретична механіка», «Технічна механіка рідини». 

Що буде вивчатися Основні положення гідростатики. Сили гідростатичного тиску. Основи 

теорії плавання тіл. Гідродинаміка. Характеристики руху рідин. Режими 

руху рідин. Гідравлічні опори. Втрати напору. Класифікація 

трубопроводів і основні загальні розрахункові залежності. Гідравлічний 

розрахунок трубопроводів. Призначення, класифікація, технічні 

характеристики і порядок підбору гідравлічних насосів. Робочі 

характеристики відцентрових насосів. Загальні відомості та класифікація 

роторних та поршневих гідронасосів. Загальні відомості та класифікація 

гідравлічної регулювальної апаратури. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: основні фізико-механічні властивості рідини; закони 

гідростатики та гідродинаміки; використання законів гідравліки в 

розрахунках та при вирішенні практичних задач; основи теорії та 

конструктивні особливості лопатевих та об'ємних насосів, гідродвигунів, 

гідроприводів; методи розрахунку елементів технологічних пристроїв, у 

яких використовується рух рідин - гідравлічних систем 

сільськогосподарського водопостачання, меліоративних систем, гідро 

пневмотранспорту. Вміти: розв’язувати практичні задачі пов’язані з 

рухом рідин; використовувати методи гідравлічних розрахунків 

пов’язаних з розв’язанням інженерних задач проектування систем 

теплопостачання; аналізувати і розв’язувати завдання, що передбачають 

визначення геометричних розмірів трубопроводів; обґрунтовувати 

необхiднiсть та вибирати технічні засоби гідравлічних систем 

сільськогосподарського водопостачання; виконувати операції із 

експлуатації, технічного обслуговування гідравлічних машин. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних 

вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, 

релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних 

вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення 

професійних завдань.  

ПРН3. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та 

автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній діяльності. 

ПРН4. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.  

ПРН8. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими 

показниками.  

ПРН12. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної 

безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при 

прийнятті рішень. 

ПРН13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для 

успішного економічного розвитку країни.  

ПРН16. Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної 

діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки 

безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  



уміннями / 

компетентності 

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні 

СК1. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 

автоматизованого проектування і розрахунків (САПР).  

СК4. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, 

роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та 

автоматики.  

СК8. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог 

правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони 

навколишнього середовища.  

СК10. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання 

про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці.  

СК12. Здатність використовувати стандарти, нормативні і правові 

документи у своїй професійній діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язування задач. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота 

Семестровий контроль Залік 

 

 


