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Опис дисципліни 

Мета дисципліни - засвоєння студентами умов еквівалентності 

різних систем сил, методів визначення траєкторій, швидкостей та 

прискорень матеріальних точок і точок твердого тіла при різних 

видах його руху; основних законів і теорем динаміки точки і 

механічної системи, основи структурного, кінематичного і силового 

розрахунку механізмів 

Завдання навчальної дисципліни - навчити студентів 

застосовувати отримані знання для діагностики та моделювання 

машин і механізмів; навчити студентів основам інженерного 

розрахунку елементів конструкцій та деталей машин, що 

використовуються за даною спеціальністю техніки на міцність і 

надійність, виконувати розрахунки і проектування механічних 

систем; розвивати у студентів логічне мислення, вміння робити 

узагальнені висновки. 

 

Структура курсу  

Години  

(лек./п.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/0 Вступ. Основні 

аксіоми статики. 
Значення дисципліни в 

підготовці спеціаліста. Основи 

технічної механіки теоретична 

база для вивчення спеціальних 

предметів, пов'язаних з 

різноманітним устаткуванням та 

технологічними процесами. 
Матеріальна точка. Абсолютно 

тверде тіло. Сила та її 

характеристика. Система сил. 

Еквівалентні системи сил. 

Рівнодійна сила. Аксіоми 

Тести, 

питання  
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статики. Зв'язки та їх реакції. 

2/0 Плоска система 

збіжних сил та пар 

сил. 

Геометричне додавання сил ,що 

прикладаються в одній точці. 

Проекція сили та векторної сили 

на вісь. Аналітичний спосіб 

визначення рівнодійної сили. 

Умови рівноваги. Розв'язок 

задач на рівновагу сил, які 

сходяться в одній точці, 

раціональний вибір 

координатних осей, перевірка 

розв'язку. 

Пара сил і дія її на тіло. 

Момент пари сил. 

Еквівалентність пар сил. 

Складання та рівновага пар сил. 

Проекції пар сил на вісь. 

Момент відносно сил точки і осі. 

Визначення моментів зовнішніх 

сил відносно осі тіла. 

 

Тести, 

питання 

2/2 Плоска система 

довільно 

розташованих сил. 

Зведення сили до даної 

точки. Зведення плоскої системи 

сил до даної точки. Головний 

вектор та головний момент 

плоскої системи сил. Теорема 

Вариньона. Рівняння рівноваги 

плоскої системи довільно 

розташованих сил. Побудова 

опору балок, види навантаження 

і визначення напрямку опорних 

реакцій. Розв'язок задач на 

визначення опорних реакцій 

балок. 

Тести, 

питання, 

практична 

робота 

4/2 Центр ваги тіла. 

Геометричні 

характеристики 

плоских перерізів. 

Центр паралельних сил. 

Центр тяжіння тіла. Координати 

центра тяжіння плоских тіл і 

перерізів. Статистичний момент 

площі та його властивості. 

Положення центра тяжіння 

простих геометричних фігур та 

стандартних профілів. Полярний 

та осьові моменти інерції 

перерізів, залежність між ними. 

Визначення полярних та осьових 

Тести, 

питання, 

практична 

робота 



моментів інерції плоских 

перерізів. 
 

2/0 Кінематика Основні поняття: 

механічний рух, траєкторія, 

відстань, шлях, швидкість і 

прискорення. Рівняння руху 

точки по заданій траєкторії. 

Швидкість і прискорення при 

прямолінійному та 

криволінійному русі точки. 

Складові прискорення по 

дотичній і нормальній до 

траєкторії. Поступальний рух 

твердого тіла. Обертальний рух 

тіла навколо нерухомої осі. Кут 

повороту, кутова швидкість, 

кутове прискорення, частота 

обертання. Одиниці 

вимірювання цих величин. 

Перехід від одиниці кутової 

швидкості до одиниць частоти 

обертання і навпаки. 

 

Тести, 

питання 

2/0 Динаміка Аксіоми динаміки. Сила 

інерції, її величина, напрямок і 

точка прикладання. Метод 

кінетостатики. Робота сил при 

прямолінійному переміщенні. 

Потужність. Одиниці 

вимірювання роботи і 

потужності. Тертя ковзання. 

Тертя кочення. Механічний 

коефіцієнт корисної дії (ККД). 

Робота та потужність при 

обертальному русі. 

Потенціальна енергія тіла. 

Кінетична енергія. 

Тести, 

питання 

2/0 Опір матеріалів. 

Основні положення. 
 

Деформація тіла, 

пружність, пластичність. 

Міцність, жорсткість і стійкість 

елементів машин і споруд. 

Основні гіпотези, припущення. 

Класифікація навантажень. Сили 

Тести, 

питання 



зовнішні та внутрішні. Метод 

перерізів. Внутрішні силові 

фактори в поперечному перерізі 

бруса. Напруження повне, 

нормальне і дотичне. 
 

4/4 Розтяг і стиск. Внутрішні силові фактори 
в поперечному перерізі бруса 
при розтягу і стиску. Епюра 
поздовжніх сил. Нормальне 
напруження в поперечному 
перерізі бруса.. Відносне 
подовження, і поперечне 
скорочення. Закон Гука. 
Модуль пружності. Коефіцієнт 
Пуассона. Подовження або 

скорочення всього стержня. 
Випробування матеріалів на 
розтяг і стиск. Механічні 
характеристики матеріалів. 
Напруження розрахункове, 
граничне, допустиме. 
Коефіцієнт запасу міцності, три 
види розрахунків на міцність. 
 

Тести, 

питання, 

практичні 

роботи 

2/2 Зсув і кручення. Чистий зсув. Закон Гука 

для зсуву. Модуль зсуву. 
Внутрішні силові фактори при 
крученні. Епюри крутних 
моментів. Напруження при 
крученні стержня круглого 
поперечного перерізу. 
Полярний момент опору кола та 
кільця. Умови міцності і 
жорсткості. Розрахунок валів на 
міцність та жорсткість. 
 

Тести, 

питання, 

практична 

робота 

2/2 Згин Основні поняття і 
визначення. Класифікація видів 
згину. Згинальний момент і 
поперечна сила. Епюри 
згинальних моментів і 
поперечних сил при 
навантаженні бруса 
зосередженими силами та 

Тести, 

питання, 

практична 

робота 



моментами. Нормальні 

напруження в поперечних 
перерізах. Розрахункове 
напруження. Осьовий момент 
опору простих перерізів. 
Раціональна форма поперечного 
перерізу балки. Розрахунок на 
міцність. 

2/2 Основні поняття та 

визначення машин. 

Загальні відомості 

про плоскі 

механізми. 

Машина, класифікація 

машин. Механізм, класифікація 

механізмів. Основні вимоги до 

машин та їх деталей. Короткі 

відомості про стандартизацію. 

Основні критерії 

роботоздатності та розрахунку 

машин.     
 

Тести, 

питання 

4/2 Механізми передачі 

обертального руху. 
Класифікація механічних 

передач, та їх значення. Основні 

кінематичні і силові 

характеристики передач. 

Фрикційна передача. 

Кінематичний розрахунок 

передачі. Поняття про 

варіатори. Зубчасті передачі: 

Конструкція, принцип роботи, 

область застосування, 

класифікація, порівняльна 

оцінка. Матеріали. Основні 

параметри евольвентного 

зачеплення. 

Прямозуба 

циліндрична передача. 

Кінематичний і 

геометричний 

розрахунок. 

Циліндричні 

передачі з косими і 

шевронними зубами. 

Особливості 

геометричного 

розрахунку. Конічна 

зубчаста передача 

кінематичний і 

Тести, 

питання, 

практична 

робота 

 



геометричний 

розрахунок. 

Черв'ячна передача: 

класифікація, принцип роботи, 

конструкція, область 

застосування. ККД передачі. 

Матеріали. Кінематичний і 

геометричний розрахунок. 

Пасові передачі: конструкція, 

принцип роботи, область 
 

4/2 Осі, вали, 

підшипники. Муфти. 
Вали, їх призначення та 

класифікація. Елементи 

конструкції. Матеріали. 

Загальні відомості про 

підшипники. Підшипники 

ковзання: конструкція, 

область застосування, 

матеріали. Підшипники 

кочення: конструкція, 

класифікація, умовні 

позначення, основні типи. 

Муфти, їх призначення, 

класифікація. Конструкції та 

основи розрахунків 

некерованих муфт, глухих, 

жорстких та пружних 

компенсуючих. Конструкції 

кулачкових та фрикційних 

керованих муфт. 

Самокеровані та комбіновані 

муфти. 

Тести, 

питання, 

практична 

робота 

 

 

4/0 З'єднання деталей та 

вузлів машин. 
Нероз'ємні з'єднання. 

Зварні з'єднання. Типи 

зварних швів та їх умовні 

позначення. Заклепочні 

з'єднання. Область 

застосування різних видів 

нероз'ємних з'єднань. 

Різьбові з'єднання. 

 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання  

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-10 балів).  

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали проету 

перевіряються на академічну благочесність.Списування під час 

контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування:Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховується бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

 

 

 

 



 

Оцінювання 

 

 

Т1.1, Т1.2 … Т3.1 – теми змістових модулів. 

МКР 1, МКР 2 – модульні контрольні роботи 

 

Шкала оцінювання студентів: 

Оцінка ЄКТС Бали  Зміст  

А 90-100 відмінно   

В 82-89 добре  

С 74-81 добре 

D 64-73 задовільно  

E 60-63 достатньо  

FX 

35-59 незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

F 

1-34 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Тб мкт 

1 

Т1 Т2 ТЗ Т4 мкт 

1 

Т1 Т2 ТЗ Т4 мкт 

1 

100 

5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 


