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Посада Викладач спеціальних дисциплін 

відділення «Агроінженерія» 

Науковий 

ступінь 

- 

Вчене звання - 

Контактний 

тел.: 

(0412) 26-24-06 

Е-mail info@zhatk.zt.ua 

Робоче місце Ауд.52 

Статус дисципліни 
Вибірковий компонент ОПП циклу 

спеціальної (фахової) підготовки ВВЗСП.7 

Час та місце проведення ІV семестр; відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 3 кредити (90год) 

Форма контролю Залік 

Сторінка дисципліни в Інтернеті Житомирський агротехнічний коледж - 

Освітній портал (https://zhatk.zt.ua/) 
 

 

Пререквізити навчальної дисципліни: знання матеріалознавства і технології 

конструкційних матеріалів та взаємозамінності, стандартизації та технічних 

вимірювань, тракторів та автомобілів, надійності техніки , 

сільськогосподарських машин, технічного сервісу та ремонту машин і 

обладнання в АПК. 

 

Постреквізити: - курсове проектування, вивчення навчальної дисципліни 

«Експлуатація машин і обладнання», кваліфікаційний екзамен зі спеціальності. 

 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: «Гідропривід сільськогосподарської 

техніки» є дисципліною вільного вибору студентів та направлена на 

закріплення вивчених раніше загальних аспектів будови та принципу 

функціонування сучасних гідроприводів сільськогосподарської техніки, які 

сприяють найбільш ефективному вирішенню завдань, що виникають у 

професійній діяльності. 
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Метою викладання навчальної дисципліни: «Гідропривід 

сільськогосподарської техніки» є вивчення будови, теорії робочих процесів та 

правил експлуатації гідроприводів, що необхідно для високоефективного 

використання сільськогосподарських машин та обладнання, якісного їх 

обслуговування і ремонту, цілеспрямованого вдосконалення. 

Задачі курсу - відповідно до Освітньої програми підготовки молодших 

бакалаврів з агроінженерії студенти повинні: 

знати: основні відомості про гідроприводи; класифікацію, будову, 

принцип дії складових елементів гідроприводів; схеми гідроприводів. 

вміти: читати та складати принципові схеми гідроприводів; здійснювати 

монтаж та регулювання гідроприводів; проводити обслуговування та ремонт 

приводів; забезпечувати безпечні заходи щодо монтажних і ремонтних робіт, 

збереження навколишнього середовища; виявляти причини несправностей та 

усувати їх; підбирати пристрої для певних приводів та їх оптимальні режими 

роботи. 

 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

освітньої програми:  

ЗК.6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність 

бути критичним і самокритичним. 

ЗК.7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність 

працювати в команді виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення.  

ЗК.8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК.5 Здатність обирати і використовувати механізовані технології, 

комплектувати та управляти технологічними процесами аграрного 

виробництва, транспортування та забезпечення якості продукції відповідно до 

конкретних умов виробництва.  

ФК.6 Здатність здійснювати патентний пошук, комплектувати оптимальні 

агрегати, технологічні лінії та комплекси машин і обладнання для аграрного 

виробництва. 

ФК.8 Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування, пуск у 

роботу та експлуатацію сільськогосподарської техніки, технологічного 

обладнання із забезпеченням якості цих робіт. 

ФК.10 Здатність планувати, здійснювати технічне обслуговування та ремонт, 

усувати відмови техніки та технологічного обладнання. 

 

 Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання: 

ПРН3. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою 

впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють 

досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у 

роботі. Вміння працювати в колективі.  

ПРН7. Планувати, вибирати, комплектувати, експлуатувати машини 

(обладнання) та визначати режими їх роботи у механізованих технологічних 

процесах виробництва, переробки, реалізації сільськогосподарської продукції 

та механізації тваринницьких ферм, розробляти операційні карти для 

виконання технологічних процесів.  



ПРН15. Розуміти принцип дії машин та систем, теплові режими машин та 

обладнання аграрного виробництва. Визначати параметри режимів роботи 

гідравлічних систем сільськогосподарського призначення. 

 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

 

№ Назва теми 

Форма 

вивчення 

та кількість 

годин 

Завдання до 

самостійної роботи 

студента (СРС) 

1. Вступ. 

Завдання та зміст 

дисципліни. 

Лекція (2 год.), 

СРС (2 год.) 

Роль дисципліни 

у формуванні 

сучасного фахівця 

агроінженерії.  

2. Загальні поняття 

та визначення гідропривода. 

Лекція (2 год.), 

СРС (2 год.) 

Аналогія механічного 

привода, 

електропривода 

і гідропривода 

об'ємного. 

Найпростіший 

гідропривод, 

його силові і швидкісні 

характеристики. 

3. Робочі рідини 

об’ємних гідроприводів. 

Кондиціонери робочої 

рідини. 

Гідропосудини. 

Лекція (4 год.), 

СРС (6 год.) 

Застосування 

та взаємозамінність 

робочих рідин. 

Загальна будова, 

принцип дії, 

умовне позначення 

на принципових 

схемах. 

4. Об’ємні гідромашини Лекція (2 год.), 

СРС (6 год.) 

Параметри: тиск, 

робочий об'єм, подача, 

крутний момент, 

потужність, ККД. 

Порівняльні 

характеристики. 

Можливі несправності, 

їх причини, способи 

виявлення та усунення. 

Параметри, умовні 

позначення 

на принципових 

схемах. 

Силові та швидкісні 

характеристики. 

Правила експлуатації, 

діагностування 



та технічне 

обслуговування 

гідророзподільників, 

клапанів, 

стабілізаторів тиску 

тощо. 

5. Гідропроводи. 

Трубопровідні з’єднання. 

Ущільнювальні пристрої. 

Лекція (2 год.), 

СРС (6 год.) 

Типи гідропроводів 

та трубопровідних 

з’єднань. 

Будова, 

умовні позначення на 

принципових схемах. 

6. Об’ємні гідроприводи. Лекція (2 год.), 

практичне 

заняття (4 год.), 

лабораторне 

заняття (2 год.), 

СРС (4 год.). 

Будова, принцип дії, 

застосування, 

принципові схеми 

гідроприводів: 

керування положенням 

робочих органів; 

активних виконуючих 

органів; рульових 

керувань; - ведучих 

коліс самохідних 

машин; гальм, 

зчеплень, муфт 

повороту; гідравлічних 

систем автоматичного 

керування;  з 

дросельним та 

машинним 

керуванням. 

7. Вали відбору потужності. 

Гідродинамічні передачі. 

Лекція (2 год.), 

СРС (6 год.) 

Вали відбору 

потужності 

з гідравлічним 

керуванням. 

8. Складання принципових схем 

гідроприводів. 

Лекція (2 год.), 

практичне 

заняття (2 год.), 

лабораторне 

заняття (2 год.), 

СРС (4 год.) 

Режими експлуатації 

гідропривода та оцінка 

стану робочої рідини. 

Стенди для 

випробування, 

діагностування 

гідропристроїв. 

Графічне зображення 

принципових схем. 

9. Вибір робочої рідини. 

Розрахунок 

об’ємного гідропривода 

поступального руху. 

Лекція (2 год.), 

практичне 

заняття (4 год.), 

лабораторне 

заняття (2 год.), 

Забезпечення 

вязкістно-

температурних 

характеристик, 

діапазону робочих 



СРС (4 год.) температур, 

відповідності 

матеріалам ущільнень, 

важливості 

гідропривода 

та терміну його 

експлуатації і вартості 

робочої рідини. 

Розрахунок 

трубопроводів. 

Вибір розподільника, 

фільтра, місткості бака. 

Тепловий розрахунок. 

10. Розрахунок об’ємного 

гідропривода обертального 

руху. 

Лекція (2 год.) 

практичне 

заняття (2 год.), 

СРС (4 год.) 

Узгодження 

розрахункових даних з 

табличними 

значеннями. 

11. Складання монтажної схеми 

гідропривода 

Лекція (2 год.), 

практичне 

заняття (2 год.), 

СРС (2 год.) 

Обґрунтування 

гідравлічної схеми 

сполучення 

гідропристроїв, 

монтажної схеми 

розміщення їх 

на машині 

та трубопровідних 

з’єднань (арматури). 

 

Література: 

Основна 

1. Гідропривод сільськогосподарської техніки: Навчальне видання / О.М. 

Погорілець, М.С. Волянський, В.Д.Войтюк, С.І. Пастушенко; За ред. 

О.М. Погорільця. – К.: Вища освіта, 2004. 368 с.: іл. 

2. Гідропривод сільськогосподарської техніки. (комплект кодопосібників) / 

О.М. Погорілець О.М., Волянський М.С. - К.: Аграрна освіта, 2004. -210с. 

3. Дідур В.А., Савченко О.Д., Пастушенко С.І., Мовчан С.І. Гідравліка, 

сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривод. Запоріжжя: 

Прем’єр, 2005. -464 с.іл. 

4. Погорілець О.М., Цяпута В.М. Гідропривод сільськогосподарської 

техніки. Курс лекцій для студентів аграрних вищих навчальних закладів. 

– Навчально-методичний центр, 2003. 

 

Додаткова 

1. Довідник сільського інженера /В. Д. Гречкосій, О.М. Погорілець, 

І.І.Ревенко та ін.; За редакцією В. Д. Гречкосія. -.К.Урожай, 1991.-400 с.  

2. Погорілець О.М., Живолуп Г.І. Зернозбиральні комбайни. -К: Урожай, 

1994.-232 с. 

3. Системи керування сільськогосподарських енергетичних засобів / М.І. 

Самокиш, І.М. Бендера, М.М. Клєвцов, А.М. Божок; За ред. М.І. 

Самокиша, М.М. Клевцова. – К.: Урожай, 1999. – 304 с. 



4. Технічна гідромеханіка. Гідравліка та гідропривод: Підручник / В.О. 

Федорець, М.Н. Педченко, О.О. Федорець та ін.; За ред. В.О. Федорця. – 

Житомир, ЖІТІ, 1998. – 412 с. 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у 

формі захисту практичних та лабораторних робіт; підсумкова атестація у 

формі диференційованого заліку.  

Поточний контроль - 30%  

Контроль СРС  - 30%  

Захист ЛПР   - 40% 

Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 

менше- 30%. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу   

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу, обов'язковість 

відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередню 

підготовка до лекцій, практичних та лабораторних занять. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  Якщо 

здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує 

виконані завдання під час консультації викладача.  Під час роботи над 

індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності. 

 


