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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна включає в себе такі напрямки як інформативні фізичні процеси, 
гідравліка та опір матеріалів, що є необхідними для розуміння процесу отримання інформації , 
подальшого опрацювання та використання. Отримання інформації з різних фізичних процесів 
важливе при проектувати датчиків та приладів вимірювання, створення міцних та стійких 
конструкцій.   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей. 

ЗДАТНІСТЬ: здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і 
мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації 
та комп’ютерно-інтегрованих технологіях (ФК 2); здатність проектувати, виробляти, 
випробувати, встановлювати та експлуатувати інформаційне обладнання комп'ютерно-
інтегрованих систем обліку енергоносіїв, газу, води, теплової енергії в нафтогазовій галузі, 
промисловості, ЖКГ та на рухомих об’єктах.(ФК 14); здатність проектувати, виготовляти, 
встановлювати, налагоджувати та експлуатувати комп'ютерно-інтегровані засоби 
вимірювання ваги, сили, тиску, швидкості, прискорення та інших фізичних величин.(ФК 15) 

Основні завдання навчальної дисципліни. 

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі 
результати навчання: 

ЗНАННЯ: знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну 
техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації та 
приладобудування. (ЗН 2); знати основні положення і вимоги основних Державних стандартів 



України (ДСТУ), шо стосуються галузі знань (ЗН 5); знати і володіти основами конструювання 
елементної бази широкого спектру приладів, апаратів, засобів контролю та регулювання.(ЗН 9) 

УМІННЯ:  Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання 
фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів 
вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик. (УМ 4); вміти проводити середньої 
важкості натурні експериментальні дослідження, пов’язані з визначенням параметрів 

елементів виробів в різних умовах їх експлуатації (УМ 15). 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Перелік дисциплін, що передують: фізика.  

3. Зміст навчальної дисципліни 

Вступ.  

Розділ 1. Механіка пружних елементів. 

Тема 1.1. Розтяг і стиснення. 
Об'єкти розгляду – стрижні. Зовнішні силові фактори. Абсолютна та відносна деформація 

(закон Гука). Нормальні механічні напруження. Сутність модуля пружності. Сутність коефіцієнта 
Пуассона. Діаграма навантаження (розтягу / стиснення). Епюри повздовжніх сил. Жорсткість 
стрижнів.  

Тема 1.2. Зсув і кручення. 
Сутність зсуву. Дотичні напруження. Сутність зрізу. Чистий зсув. Абсолютний і відносний зсув. 

Зв'язок між нормальними і дотичними напруженнями при зсуві. Модуль пружності при зсуві. 
Сутність кручення. Гіпотези кручення. Умови рівноваги при крученні.  Дотичні напруження при 
крученні. Визначення полярного моменту інерції. Визначення деформації при крученні. Жорсткість 
при крученні. 

Тема 1.3. Згин. 
Типи балок. Типи опор балок. Епюри поперечних сил та згинаючих моментів. Нормальні 

напруження в поперечних перерізах. Правило знаків. Чистий згин. Сутність моменту інерції 
поперечного перерізу. Момент інерції прямокутного поперечного перерізу. Момент інерції 
трикутного одного перерізу. Полярний момент інерції круглого поперечного перерізу. Деформація 
балок при згині. Диференціальне рівняння зігнутої осі балки. 

Тема 1.4. Енергія деформації. 
Сутність потенційної енергії за умови деформації. Енергія пружної деформації при стисненні й 

розтягненні. Енергія пружної деформації при крученні. Енергія пружної деформації при згині.  

Тема 1.5. Стійкість стрижнів при стисненні. 
Стійка та нестійка пружня рівновага. Формула Ейлера для визначення критичної сили. Вплив 

умов закріплення кінців стрижня на значення критичної сили. Вплив параметрів поперечного 
перерізу та матеріалу стрижня на його стійкість. 

Тема 1.6. Пружні коливання. 
Власні та змушені коливання. Власні гармонічні коливання з одним ступенем вільності. 

Змушені коливання пружних систем з одним ступенем вільності. 

Розділ 2. Гідростатика (окремі положення). 

Тема 2.1. Основне рівняння гідростатики. 



Параметри рідини. Поверхневі та масові сили що діють в рідині. Виведення основного 
рівняння гідростатики. Епюри гідростатичного тиску. Аеростатичний тиск.  

Тема 2.2. Основні закони гідростатики. 
Закон Паскаля. Закон Архімеда.  

Тема 2.3. Закони ємностей, що сполучаються. 
Вплив нахилу індикаторної трубки. Особливості виміру надлишкового та вакууметричного 

тисків. Компенсаційний метод визначення вакууметричного тиску. 

Розділ 3. Гідродинаміка (окремі положення). 

Тема 3.1. Параметри  потоку рідини. 
Що є поток рідини. Фактори, що обумовлюють рух рідини в трубопроводі. Форми поперечних 

перерізів потоків. Швидкість потоку. Витрата та кількість рідини. Рівняння нерозривності потоку. 
Тиск потоці рідини. Динаміка та кінематична в'язкість рідини. 

Тема 3.2. Режими течії рідини. 
Осборн Рейнольдс та його дослідження. Характеристичне число Рейнольдса. Ламінарний 

режим течії рідини. Турбулентний режим течії рідини. Епюри швидкостей рідини. Рівняння 
Кармана. Середні швидкості потоків. 

Тема 3.3. Енергетика потоку рідини. 
Статичний, динамічний та повний тиск в потоках рідини. Методи визначення статичного та 

динамічного тисків. П'єзометричні трубки. Трубки Піто та Піто-Прандтля. Особливості 
експериментального визначення тисків в рідинних та газових потоках. Рівняння Бернуллі для 
потоку рідини. Енергетичні складові потоку рідини. Фізична сутність рівняння Бернуллі. Рівняння 
Бернуллі для елементарного струміння. Фізичний зв'язок між енергією потоку та тиском. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу. Підручник. - К.: Вища школа, 2002. 
- 277с. 
2. Опір матеріалів: Підручник / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Е.С. Уманський; За ред.. Г.С. Писаренко. 
2-е вид. - К.: Вища школа, 2004. - 655с. 
3. Смыслов В.В. Гидравлика и азродинамика: Учебник для вузов. - Киев Высшая школа, 1979. - 336с. 
4. Збірник задач з опору матеріалів: Навчальний посібник для студентів технічних  напрямів  
підготовки  /  Автори:  М.І.  Бобир,  А.Є.  Бабенко, О.О. Боронко, А.П. Грабовський, О.П. Заховайко, 
Б.І. Ковальчук, В.А. Колодежний, С.І. Трубачев, О.М. Чемерис, С.М. Шукаєв. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. 
– 569 с.  
 

Додаткова література 

1. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. - Чинний від 26.07.1994.- К.: Держстандарт 
України, 1994. - 61 с. 
2. ДСТУ 3651.1-97 - Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин 
міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. 
3. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник 4е изд. - Л.: Машиносроение, 
1989. - 700 с. 
4. Возняк Л.В., Гімер П.Р. , Мердух М.І., Паневник О.В. Гідравліка: навчальний посібник. Івано-
Франківськ, ІФТНУНГ, 2012р.- 327с. 



Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Запланованими видами навчальної діяльності з дисципліни « Додатковий курс фізики» є: 

- лекції; 

- практичні заняття; 

- домашня контрольна робота. 

Основні методи навчання базуються на застосуванні стратегії активного і колективного 
навчання з використанням технологій частково-пошукового та дослідницького методів, 
активних форм навчання- мозкових штурмів та проектних технологій, різних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Теми практичних занять: 

1 Розтяг і стиснення пружних стрижнів. 

2 Зсув та кручення. 

Домашня контрольна робота (ДКР). 

3 Згин балок. 

4 Енергія пружних деформацій. 

5 Стійкість пружних стрижнів при стисненні. 

Пружні коливання. 

6 Основні положення і закони гідростатики. 

7 Закони ємностей, що сполучаються. 

8 Режими течії рідини. 

9 Енергетика потоку рідини. 

6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Розширення знянь по темам лекцій, закріплення матеріалу. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Активна робота на практичних заняттях, написання МКР та виконання ДКР. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: робота на практичних заняттях, МКР,  ДКР. 

Робота на практичних заняттях: 

- виконання завдання без помилок– 5 бали; 

- виконання завдання з незначними помилками – 3 бал; 

- пасивна робота – 0 балів. 

 

Написання модульної контрольної роботи: 

- роботу написано бездоганно – 20 балів; 

- роботу виконано з незначними недоліками – 16 балів; 

- роботу виконано з певними помилками –10 балів: 

- роботу не зараховано (завдання не виконане або є грубі помилки) – 0 балів. 

 



Виконання домашньої контрольної роботи: 

- роботу написано бездоганно – 40 балів; 

- роботу виконано з незначними недоліками – 30 балів; 

- роботу виконано з певними помилками –20 балів: 

- роботу не зараховано (завдання не виконане або є грубі помилки) – 0 балів. 

 
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу.  
Для отримання позитивного результату 1 календарного контролю необхідно  отримати 

мінімум 10 балів.  
Для отримання позитивного результату 2 календарного контролю необхідно  отримати 

мінімум 40 балів, написати МКР. 
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: виконання ДКР, написання МКР та набір мінімум 

60 балів загального семестрового рейтингу. 
 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за 
відповідною тематикою; 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено асистентом Драчук Олесею Олександрівною 

Ухвалено кафедрою Автоматизації та систем неруйнівного контролю (протокол № 10 від 03.06.2021) 

Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету1 (протокол № 6/21 від 17.06.2021 року) 

 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


