
Повна назва: Прикладна гідрогазодинаміка 

Статус: Вибіркова 

            Мета: придбання бакалаврами знань з теоретичних основ гідромеханіки та надання 

студентам навичок щодо методів аналізу і розрахунку елементів і гідравлічних систем у 

цілому, що б дозволило майбутньому спеціалісту створювати конкурентоспроможні 

конструкції, придатні для серійного випуску приладів, апаратів і систем різного  

призначення. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Прикладна гідрогазодинаміка» складається з двох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) практичні заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з основних елементів конструкції приладів та їх обговорення в аудиторії; 

             2) лабораторні заняття, що передбачають випробування гідравлічних і 

аеродинамічних приладів та систем, оволодіння методами обробки експериментальних 

даних і представлення відповідних результатів. 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань, та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні рівняння динаміки суцільних середовищ 

1

1 

Предмет механіки 

рідини і газу, їх 

основні фізичні 

властивості 

4   

2  

2 

1

2 

Основи гідростатики 4   2  2 

3

3 

Кінематика і динаміка 

рідини і газу 

16   10  6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Прикладні задачі гідрогазодинаміки 

6

4 

Практичне 

використання  

основних законів 

гідрогазодинаміки 

10   4 4 2 

7

5 

Основи гідравлічного 

розрахунку 

трубопроводів 

6   2 2 2 

8

6 

Прилади для 

вимірювання тиску і 

12   2 8 2 



швидкості рідини 

9

7 

Гідродинамічна теорія 

змазування 

4   2  2 

1

8 

Гідравлічний удар у 

трубах 

4   2  2 

Всього 60   26 14 20 

Знання та навички: студенти повинні  

            знати:  

- основи теорії гідрогазодинаміки; 

- взаємозв’язок фундаментальних математичних та природознавчих наук, які 

мають значення для вирішення проблем гідрогазодинаміки ; 

- основні рівняння теорії гідрогазодинаміки; 

     методи розрахунку гідравлічних систем. 

вміти: 

- використовувати основну термінологію гідрогазодинаміки; 

- використовувати теорію та робочі методи гідро-газодинамічних розрахунків 

гідравлічних систем; 

- обґрунтувати використання тих чи інших методів аналізу під час дослідження 

гідравлічних систем; 

- застосовувати математичні методи та моделі при розробці гідравлічних систем. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 60 години / 2 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних лабораторних завдань; усні 

відповіді на практичних заняттях; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних лабораторних завдань, надання 

відповідей біля дошки. Підсумковий контроль з дисципліни «Прикладна 

гідрогазодинаміка» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку у 8 

триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь на практичних заняттях  4 1 4 

Опитування на практичних заняттях 4 6 24 

Лабораторна  робота 6 7 42 

Загальна кількість балів   70 

Іспит   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Щесюк Олег Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 10 років. Кількість виданих наукових праць – більше 50. В 1983 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

05.08.05 – судові енергетичні установки ( головні та допоміжні механізми). Тема 



дисертації: «Методика расчета и пути снижения температурного уровня судових 

высокооборотных герметичних компрессоров» 

Сфера наукових інтересів – холодильна техніка, чисті технології в медицині та 

фармації, енергозбереження. 


