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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Ресурс годин на вивчення дисципліни «Гідрогазомеханіка нафтогазо-

вих машин» згідно з чинним РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної робо-

ти для різних форм навчання характеризує таблиця 1. 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни «Гідрогазо-

механіка нафтогазових машин» 
 

Найменування показників 

Всього 
Розподіл по семестрах 

Семестр   4   Семестр  

денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

заочна 

форма 

навчання 

(ЗФН) 

денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

заочна 

форма 

навчання 

(ЗФН) 

денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

заочна 

форма 

навчання 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ECTS 5  5    

Кількість модулів  1  1    

Загальний обсяг часу, год, у т.ч. 150  150    

Аудиторні заняття, год, у т.ч. 54  54    

лекційні заняття 18  18    

семінарські заняття -  -    

практичні заняття 18  18    

лабораторні заняття 18  18    

Самостійна робота, год, у т.ч. 96  96    

виконання курсової роботи  -  -    

виконання контрольних робіт -  -    

опрацювання матеріалу, викла-

деного на лекціях 
16  16        

опрацювання матеріалу, вине-

сеного на самостійне вивчення 
28  28    

підготовка до практичних за-

нять та контрольних заходів 
10  10    

підготовка звітів з лаборатор-

них робіт 
12  12    

підготовка до екзамену 30  30    

Форма семестрового контролю екзамен екзамен  
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2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій щодо сучас-

них методів використання основних положень гідрогазомеханіки нафтогазових 

машин, їх класифікації, призначення, особливостей застосування та тенденцій ро-

звитку.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі ре-

зультати навчання через знання, уміння та навички: 

– володіти методами та прийомами використання сучасних методів гідрога-

зомеханіки при аналізі робочого процесу нафтогазових машин; 

– аргументувати вибір необхідних методів розрахунку гідравлічних систем 

бурового і нафтогазопромислового обладнання; 

– здійснювати пошук вихідних даних для визначення гідравлічних характе-

ристик бурового і нафтогазопромислового обладнання;  

– здійснювати обробку отриманих результатів з використанням сучасних 

комп’ютерних програм та їх представлення у необхідному для подальшого вико-

ристання вигляді;   

– оцінювати ефективність окремих методів визначення гідравлічних харак-

теристик бурового і нафтогазопромислового обладнання; 

– уміти працювати з спеціальною та нормативно-технічною літературою;  

– дотримуватись заходів з охорони праці та довкілля при експлуатації гід-

равлічних систем бурового і нафтогазопромислового обладнання. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти 

України:  

інтегральних: 

здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що пе-

редбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризу-

ється комплексністю та невизначеністю умов. 

загальних: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному рівні. 

фахових: 

ФК1. Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні програмні 

засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування, ефек-

тивні кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне 

комп'ютерне програмне забезпечення для розв’язування інженерних задач галузе-

вого машинобудування. 

ФК2. Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, 

принципи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з 

урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних 
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аспектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, 

експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації. 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати 

навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України:  

ПРН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних 

наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.  

ПРН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього 

розвитку.  

ПРН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і прак-

тичних проблем у галузевому машинобудуванні.  

 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

3.1 Тематичний план лекційних занять 

Тематичний план лекційних занять дисципліни «Гідрогазомеханіка нафтога-

зових машин» характеризує таблиця 2. 

Таблиця 2 – Тематичний план лекційних занять 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем (Т) та їх зміст  

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підроз-діл 

1 2 3 4 5 6 

М  Гідрогазомеханіка нафтогазових машин 18    

ЗМ 1 Основні гідрогазомеханічні закономірності 

реалізації процесів в нерухомому робочому 

середовищі нафтогазових машин 

6    

Т 1.1 Характеристики робочого середовища нафто-

газових машин 
2  1,2,3 

 

   

Т 1.2 Основні закономірності визначення тиску в 

нерухомому робочому середовищі  
2  1,2,3  

Т 1.3 Визначення зусиль від дії тиску на елементи 

нафтогазових машин 
2  5 1.8.7 

ЗМ 2  Основні гідрогазомеханічні закономірності 

рухомого робочого середовища нафтогазо-

вих машин 

8    

Т 2.1 Основні закони  руху робочого середовища  
2  1,2,3  

 

    

Т.2.2 Режими руху рідини в елементах нафтогазових 

машин 

 

2 
  1,2,3    

Т 2.3 Гідравлічні характеристики елементів   

нафтогазових машин 
2  1,2,3  

Т 2.4 Методи розрахунку гідравлічних систем  

нафтогазових машин 
2  5 

8.1 – 

8.7 

 

                                                                                   продовження таблиці 2 
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Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем (Т) та їх зміст 

Обсяг го-

дин 
Література 

ДФН ЗФН 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підроз-

діл 

1 2 3 4 5 6 

ЗМ 3 Прикладні задачі гідрогазомеханіки нафто-

газових машин 
4    

Т 3.1 Розрахунок гідравлічних систем нафтогазових 

машин 
2  5  

Т 3.2 Моделювання гідравлічних процесів в нафто-

газових машинах 
2  4 1.2.3 

Всього: Модуль 1. Змістових модулів 3. 

3.2 Теми практичних занять 

Теми практичних занять дисципліни «Гідрогазомеханіка нафтогазових ма-

шин»  наведено у таблиці 3. 

        Таблиця  3 – Теми практичних  занять 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять  

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підроз-

діл 

1 2 3 4 5 6 

М  Гідрогазомеханіка нафтогазових машин 18 
 

  

ЗМ 1 Основні гідрогазомеханічні закономірності ре-

алізації процесів в нерухомому робочому сере-

довищі нафтогазових машин 

6 
 

 

 

П 1.1 Визначення характеристик робочого середовища 

нафтогазових машин 

2 
 

6,7,8, 

10 

 

   1 

П 1.2 Визначення тиску в нерухомому  робочому сере-

довищі нафтогазових машин 

2  6,7,8, 

10 

 

   2 

П 1.3 Визначення умов стійкості плавучих  

нафтогазових об’єктів 

2  6,7,8, 

10 

 

   3 

ЗМ 2 Основні гідрогазомеханічні закономірності ру-

хомого робочого середовища нафтогазових 

машин 

6 
 

  

П 2.1 Визначення характеристик рухомого робочого 

середовища 

2 
 

6,7,8, 

10 

 

4 

П 2.2 Визначення зусилля від дії гідравлічного удару на 

бурильну колону 

2  6,7, 

10 

 

5 

П 2.3 Визначення гідродинамічних параметрів потоку 

при використанні свердловинної кавітаційної на-

садки 

2  
6,7,8 

10 

 

6 

ЗМ 3 Прикладні задачі гідрогазомеханіки нафто-

газових машин 

6 
 

  

продовження таблиці 3 



 7 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять  

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підроз-

діл 

1 2 3 4 5 6 

П 3.1 Визначення величини зниження тиску на вибої 

свердловини при використанні вихрової насадки 

2 
 

6,7,8, 

10 

 

7 

П 3.2 Використання методу електродинамічної аналогії 

для розрахунку замкнених контурів циркуляції 

нафтогазових машин 

2 
 

6,7,8, 

10 8 

П 3.3 Комп’ютерне моделювання процесу змішування 

потоків в гідравлічних системах нафтогазових 

машин 

2 
 

9, 

10 

1 

9 

3.3 Теми лабораторних занять 

Теми лабораторних занять дисципліни «Гідрогазомеханіка нафтогазових ма-

шин»  наведено у таблиці 4. 

        Таблиця  4 – Теми лабораторних  занять 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять  

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підроз-

діл 

1 2 3 4 5 6 

М  Гідрогазомеханіка нафтогазових машин 18 
 

  

ЗМ 1 Основні гідрогазомеханічні закономірності ре-

алізації процесів в нерухомому робочому сере-

довищі нафтогазових машин 

6 
 

 

 

Л 1.1 Ознайомлення з вимірювальними приладами 6 
 

   11 

   12 

 

1 

ЗМ 2 Основні гідрогазомеханічні закономірності ру-

хомого робочого середовища нафтогазових 

машин 

10 
 

  

Л 2.1 Експериментальне визначення витрати за допо-

могою пристроїв для дроселювання потоку 

2 
 

   11 

   12 

 

2 

Л 2.2 Експериментальне визначення критеріїв подіб-

ності робочого процесу нафтогазових машин 

2  11 

12 

 

3 

Л 2.3 Експериментальне визначення гідравлічного опо-

ру клинової засувки 

2  11 

12 

 

4 

Л 2.4 Дослідна перевірка закону збереження енергії в 

потоці в'язкої рідини  

2  11 

12 

 

5 

Л 2.5 Експериментальне дослідження процесу витікан-

ня рідини через отвір при змінному напорі 

2  11, 

12 

 

6 

ЗМ 3 Прикладні задачі гідрогазомеханіки нафто-

газових машин 

2 
 

  

Л 3.1. Експериментальне визначення напружень в еле-

ментах гідравлічної системи нафтогазових машин 

2 
 

1,2, 

9,12 

   

7 
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3.4 Завдання для самостійної роботи студента  

Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення, наведено у таб-

лиці 5. 

 Таблиця 5 – Матеріал, який виноситься на самостійне вивчення 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення  

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підроз-

діл 

1 2 3 4 5 6 

М  Гідрогазомеханіка нафтогазових машин 28 28   

ЗМ 1 Основні гідрогазомеханічні закономірності ре-

алізації процесів в нерухомому робочому сере-

довищі нафтогазових машин 

9 9   

Т 1.1 Характеристики робочого середовища нафтогазо-

вих машин 
3 3   

Т 1.2 Основні закономірності визначення тиску в неру-

хомому робочому середовищі 
3 3 13,16   

Т 1.3 Визначення зусиль від дії тиску на елементи наф-

тогазових машин 
3 3 13,16  

ЗМ 2 Основні гідрогазомеханічні закономірності ру-

хомого робочого середовища нафтогазових 

машин 

12 12   

Т.2.1 Основні закони  руху робочого середовища 3 2 13,16  

Т 2.2 Режими руху рідини в елементах нафтогазових 

машин 3 3 13,16  

Т 2.3 Гідравлічні характеристики елементів   

нафтогазових машин 

3 

 

 

3 

 

 

 

13,16 

 

 

 

 

Т 2.4 Методи розрахунку гідравлічних систем  

нафтогазових машин 
3 3 13,16  

ЗМ 3 Прикладні задачі гідрогазомеханіки нафтогазових 

машин 
7 7   

Т 3.1 Розрахунок гідравлічних систем нафтогазових 

машин 
3 3 

13,14

15,16 
 

Т 3.2 Моделювання гідравлічних процесів в нафтогазо-

вих машинах 
4 4 13,16  

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1 Основна література 

1. Кулінченко В.Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід. Підручник. 

Київ : Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. 616 с. 

2. Паневник Д. О., Паневник О.В. Гідрогазомеханіка нафтогазових машин: 

конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 89 с. 

3. Возняк Л.В., Гімер П.Р., Мердух М.І., Паневник О.В. Гідравліка : навча-

льний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. 327 с. 



 9 

4. Методи дослідження нафтогазових машин : конспект лекцій 

/О.В.Паневник, Д.О.Паневник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 100 с. 

 

4.2 Додаткова література 

5. Навроцький Б.І., Сухін Є.І. Механіка рідин. Підручник. Київ : Дія, 2003. 

416 с.  

4.3 Література та методичне забезпечення практичних занять 

6. Паневник О.В., Возняк Л.В., Мердух М.І., Гімер П.Р., Муж М.П. Гідрав-

ліка. Збірник нестандартних задач та проблемних ситуацій. Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2010. 57 с. 

7. Возняк Л.В., Гімер Р.Ф., Гімер П.Р., Паневник О.В., Муж М.П. Гідравліка 

та  гідропривод : Збірник задач і вправ. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 283 с. 

8. Навроцький Б.І., Болонний В.Т. Гідравліка, гідравлічні машини та гідрав-

лічні приводи у розв’язаних задачах. Дрогобич : ФОП Пристай Б.Р. (ВПЦ «Наш 

Друк»), 2012. 271 с. 

9. Визначення напруженого стану корпуса свердловинного струминного 

насоса : практикум /Д.О.Паневник, О.В.Паневник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 

2020. 10 с. 

10. Паневник Д. О. Гідрогазомеханіка нафтогазових машин: практикум / Д. 

О. Паневник, О. В. Паневник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 69 с. 

4.4 Література та методичне забезпечення лабораторних занять 

11. Возняк Л.В., Гімер П.Р., Паневник О.В., Семків І.Я., Муж М.П. Гідравлі-

ка. Гідравліка і гідропривод. Гідравліка і гідропневмопривод.: тестові завдання. 

Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 232 с. 

12. Паневник Д. О. Гідрогазомеханіка нафтогазових машин : лаб. практикум 

/ Д. О. Паневник, О. В. Паневник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021.70 с. 

4.5 Література та методичне забезпечення самостійної роботи 

13. Навроцький Б.І., Сухін Є.І.Технічна механіка рідин. Підручник для тех-

нічних вузів. Київ,1999. 374 с. 

14. Panevnyk D.A. Simulation of a downhole jet-vortex pump’s working process. 

Nafta-Gaz 2021, no. 9, pp. 579–586, DOI: 10.18668/NG.2021.09.02. (Закордонне 

фахове видання, Web of Science). 

15. Panevnyk D.A. Study on characteristics of a downhole vortex jet pump. 

Romanian Journal of Petroleum & Gas Technology. VOL. II (LXXIII). No. 2/2021. 10 

p. DOI: 10.51865/JPGT.2021.02.03. (Закордонне фахове видання). 

16. Паневник, Д. О. Гідрогазомеханіка нафтогазових машин: дистанційний 

курс/ Д. О. Паневник, О. В. Паневник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 Схему нарахування балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни «Гід-

рогазомеханіка нафтогазових машин» наведено в таблиці 6.  
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Таблиця 6 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з ди-

сципліни «Гідрогазомеханіка нафтогазових машин». 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  15 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ1 10 

Контроль умінь при виконанні лабораторних робіт змістового 

модуля ЗМ1  

10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ 2 15 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ2 10 

Контроль умінь при виконанні лабораторних робіт змістового 

модуля ЗМ2 

10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ 3 10 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ3 10 

Контроль умінь при виконанні лабораторних робіт змістового 

модуля ЗМ3 

10 

      Усього 100 
              

       Екзамен з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали 

оцінювання, що наведена нижче. 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

не зараховано з можливі-

стю повторного складан-

ня 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Семестровий контроль знань студентів   –  екзамен (4 семестр). 

 

 
 


