
 

 

Опис окремої одиниці освітньої програми 
(навчальної дисципліни) 

 
2.4. Гідравліка 
Тип дисципліни: за вибором студента. 
Семестр: четвертий. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні заняття – 32. 
Лектор: канд. техн. наук, доцент Фартушок І.М. 
Результати навчання: сформувати і розвинути професійні компетентності студентів: 
1) ставити проблему (формулювати задачу) шляхом проведення якісного та кількісного аналізу стру-

ктури гідравлічної системи чи машини, взаємозв’язків між її елементами, закономірностей рівно-
ваги або динаміки руху рідини; 

2) будувати математичну модель поставленої проблеми (задачі); 
3) виходячи з математичної моделі вибирати методи, способи, прийоми та засоби, придатні для 

розв’язування поставленої проблеми (задачі); 
4) розв’язувати дану проблему (задачу) за допомогою аналітичного, синтетичного чи аналітико-

синтетичного методів; 
5) синтезувати отримані результати у логічні висновки та знання з метою їх ефективного викорис-

тання у практичній діяльності. 
Спосіб навчання: аудиторний. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– вища математика, 
– загальна фізика. 
Зміст навчальної дисципліни: 
1. Основи гідростатики 

Тема 1. Фізичні властивості рідини 
Тема 2. Закони рівноваги рідини 

2. Основи гідродинаміки 
Тема 3. Закони руху рідини 
Тема 4. Кінематична та силова взаємодія рідини з елементами механізмів і машин 

3. Гідравлічні машини 
Тема 5. Гідравлічні насоси 
Тема 6. Гідропривід 

4. Основи гідроенергетики 
Рекомендована література: 
1. Антоненко Є.І. Гідравліка та гідравлічні машини. – К.: Вища школа, 1982. – 142 с. 
2. Дробнис В.Ф. Гидравлика и гидравлические машины: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – 

М.: Просвещение, 1987. – 191 с. 
3. Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. – Львів: Світ, 1994. – 264 с. 
4. Фартушок І.М. Гідравліка: лабораторний практикум / Ігор Фартушок. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
2012. – 40 с. 

5. Фартушок І.М. Гідравліка: рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів / Ігор Фар-
тушок, Юрій Павловський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державно-
го педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 45 с. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: виконання контрольних робіт та/або індивідуальних завдань; 
– підсумковий контроль: екзамен у четвертому семестрі; 
– 100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: технологічної та професійної освіти. 


