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1. Загальні положення 

 

1.1  Самостійна робота студентів є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

 

1.2  Самостійна робота, як особиста творча праця студента, передбачає розвиток 

внутрішньої потреби у самоосвіті і самовдосконаленні, розвиток пізнавальної 

активності, творчих здібностей студентів і є одним із засобів індивідуалізації 

навчального процесу. 

 

1.3  Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента регламентується 

навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 загального обсягу навчального 

часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни. 

 

1.4  Навчальна програма з предмету “Опір матеріалів” розрахована на 120 годин, 

на самостійне опрацювання відведено 50 годин. 

 

1.5  Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною 

визначається робочою програмою дисципліни. 

 

1.6  Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними 

засобами, необхідними для вивчення конкретної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками, збірниками задач, нормативною літературою, методичними 

рекомендаціями по організації самостійної роботи. 



2. Перелік тем 

 

1. Основні допущення про властивості матеріалів та характер деформацій. 

2. Поздовжні та поперечні деформації брусу при розтязі (стиску). Закон Гука. 

3. Переміщення поперечних перерізів брусу. Вплив власної ваги брусу. 

4. Концентрація напружень. 

5. Випробування на стиск. Діаграма стиску. 

6. Механічні властивості будівельних матеріалів. 

7. Розрахунок статично-визначених та статично-невизначених систем. 

8. Деформований стан у точці. Лінійна деформація. 

9. Розрахунок на міцність при здвизі. Розрахунок заклепкових з’єднань. 

10. Розрахунок зварювальних з’єднань. 

11. Центр тяжіння перерізів. 

12. Головні центральні вісьові моменти інерції простих та складних перерізів. 

13. Кручення брусу прямокутного поперечного перерізу. 

14. Теорія на міцність. Розрахунок балок при згині на міцність. 

15. Розрахунок на міцність по еквівалентним напруженням. 

16. Розрахунок балок на жорсткість при згині. 

17. Границя використання формули Ейлера. Практична формула для розрахунку 

на стійкість. 

18. Практичні розрахунки на поздовжній згин. Раціональні типи перерізів 

стиснених стрижнів. 

19.  Вимушені коливання системи з одною стелінню свободи. 

20. Приближений спосіб розрахунку на удар. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема №1 

 

Основні допущення про властивості матеріалів та характер деформації. 

 

План 

1. Ідеалізація властивостей матеріалів. 

2. Поняття суцільності, однорідності. 

3. Принцип початкових розмірів. 

4. Принцип незалежності дії сил. 

5. Принцип суперпозиції. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 1, згідно плану. 

2. Дати відповіді на питання: 

- що таке суцільність? 

- які матеріали називають анізотропними? 

- як формується закон Гука? 

- що таке принцип початкових розмірів? 

 - який принцип використовують для розрахунку елементів споруд? І як він 

формується? 

- сформулювати принцип суперпозиції. 

 

 

Література 

 

1. Тимко И.А. “Сопротивление материалов” Учебник. Харьков 1971. 

-348с.,стор.18-21 



 Тема №2 

 

Поздовжні та поперечні деформації брусу при розтязі (стиску). Закон Гука. 

 

План 

1. Дія розтягаючи сил на довжину стрижня. 

2. Поздовжнє подовження брусу. 

3. Знаки подовження. 

4. Закон Гука. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 4, згідно плану. 

2. Дати усуну відповідь на питання: 

- як змінюється довжина стрижня під дією розтягаючи сил? 

- як змінюється довжина стрижня під дією стискаючих сил? 

- сформулюйте закон Гука.   

 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,§15.2 



Тема №3 

 

Переміщення поперечних перерізів брусу. Вплив власної ваги брусу. 

 

План 

1. Переміщення лінійне та кутове. 

2. Гіпотеза плоских перерізів. 

3. Вплив власної ваги брусу. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 5, згідно плану. 

2. Самостійно розв’язати задачу підручника стор. 144, мал.15.5. 

3. Дати відповідь на питання: 

- що таке переміщення, його види? 

- від чого залежить переміщення? 

- як обчислюється переміщення? 

- як впливає власна вага брусу на величину переміщення? 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,§15.2.стор.143 



Тема №4 

 

Концентрація напружень. 

 

План 

1. Розподілення нормального напруження по перерізу брусу. 

2. Концентрація напружень. 

3. Максимальне напруження (δmax). 

4. Зменшення концентрації. 

5. Коефіцієнт концентрації. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 6, згідно плану. 

2. Дати відповіді на питання: 

- як розподіляється нормальне напруження? 

- як визначається δmax? 

- як можна зменшити концентрацію напруження? 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,§15.4.стор.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тема №5 

 

Випробування на стиск. Діаграма стиску. 

 

План 

1. Випробування на стиск крихких матеріалів. 

2. Діаграма стиску сталі та чугунка. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 8, згідно плану. 

2. Дати відповідь на питання: 

- які зразки виготовляють для випробувань на стиск? 

- перелічити механічні властивості матеріалів 

- які матеріали краще чинять опір стиску ніж розтягу? 

- що таке діаграма стиску і які її характерні точки? 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,стор.153 



Тема №6 

 

Механічні властивості будівельних матеріалів. 

 

План 

1. Механічні властивості деревини, бетону, цегли, пластмаси. 

2. Задачі експериментального вивчення механічних властивостей матеріалів. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 9, згідно плану. 

2. Дати відповіді на питання: 

- які будівельні матеріали підпорядковуються закону Гука, які ні? 

- якому випробуванню підлягає деревина? 

- який модуль пружності приймають для сировини? 

- чим характеризується міцність бетону? 

- в яких елементах будівельних конструкцій використовують бетон і чому? 

- від чого залежать механічні властивості пластмаси? 

- на які три групи поділяють пластмаси? 

 

Література 

 

1. Тимко Н.А. “Сопротивление материалов” Учебник Харьков 1971-348с., §17 



Тема №7 

 

Розрахунок статично-визначених та статично-невизначених систем. 

 

План 

1. Статично визначені та статично невизначені системи. 

2. Розрахунок статично визначеної системи. Визначення необхідної площі 

перерізу (приклад). 

3. Додаткові рівняння з умови деформування. 

4. Перевірочний розрахунок. 

5. Деталі розрахунку статично невизначеної системи. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 10, згідно плану. 

2. Відповісти на питання: 

- які системи називають статично визначеними та статично невизначеними? 

- чим відрізняються розрахунки двох систем? 

- як виконується перевірочний розрахунок? 

- як визначити кількість додаткових рівнянь для статично визначеної 

системи? 

3. Розв’язати задачі підручника. 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,стор.167 



Тема №8 

 

Деформований стан у точці. Лінійна деформація. 

 

План 

1. Лінійне подовження елемента. 

2. Деформований стан у точці. 

3. Лінійна деформація. 

4. Деформація здвигу. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 11, згідно плану. 

2. Дати відповіді на питання: 

- які напруження діють у загальному випадку напруженого стану на 

безкінечно малий паралелепіпед? 

- чим супроводжується виникнення напружень? 

- чому дорівнює поздовжня деформація Еу ? 

- дати визначення головним деформаціям у точці. 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,стор.179 



Тема №9 

 

Розрахунок на міцність при здвизі. Розрахунок заклепкових з’єднань. 

 

План 

1. Деформація здвигу. Чистий здвиг. Абсолютний та відносний здвиг. 

2. Деталі які використовують для з’єднання елементів машин і будівельних 

конструкцій. 

3. Основні спрощення введені для розрахунку на міцність. 

4. Розрахункова формула (умова міцності для розрахунку на зріз). 

5. Розрахунок заклепкових з’єднань. 

6. Види заклепок, норми розташування заклепок. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 14, згідно плану. 

2. Дати відповіді на питання: 

- при яких умовах проходить зріз? 

- в чому заклечається деформація здвигу? 

- що називається абсолютним та відносним здвигом? 

- яку розмірність вони мають? 

- який напружений стан називається чистим здвигом? 

 

Література 

 

1. Тимко Н.А. “Сопротивление материалов” Учебник Харьков 1971-348с., §33-34 



Тема №10 

 

Розрахунок зварювальних з’єднань. 

 

План 

1. Зварювання, види зварювання. Вимоги. 

2. Перевірка з’єднання розтягання та стиснення. 

3. Розрахунок зварювальних з’єднань на міцність. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 15, згідно плану. 

2. Дати відповіді на питання: 

- які з’єднання розраховуються на зріз? 

- що називають зварюванням? 

- які існують види зварювання? 

- які вимоги пред’являють до зварювальних з’єднань? 

- по яким формулам проводять розрахунок зварювальних з’єднань на 

міцність? 

 

Література 

 

1. Тимко Н.А. “Сопротивление материалов” Учебник Харьков 1971-348с., §37 



Тема №11 

Центр тяжіння перерізів. 

 

План 

1. Статичні моменти перерізів. 

2. Статичний момент площі. 

3. Центр тяжіння перерізів. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 17, згідно плану. 

2. Дати відповідь на питання: 

- які існують основні типи поперечних перерізів брусу? 

- що називається статичним моментом? 

- яка розмірність статичного моменту? 

- знаки статичного моменту. 

- центральні осі. 

- центр тяжіння перерізів. 

3. Розв’язати задачу. 

Визначити положення центру тяжіння перерізу, складеного з трьох дощок. 

 

 

 

Література 

 

1. Тимко Н.А. “Сопротивление материалов” Учебник Харьков 1971-348с., §40 



Тема №12 

 

Головні центральні вісьові моменти інерції простих та складних перерізів. 

 

План 

1. Головні центральні вісьові моменти інерції. 

2. Моменти інерції для прямокутника. 

3. Моменти інерції для квадрата. 

4. Моменти інерції для трикутника. 

5. Моменти інерції для кола. 

6. Моменти інерції для кільця. 

7. Розрахунок моментів інерції складних перерізів. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 18, згідно плану. 

2. Вміти знаходити основні (головні) центральні вісьові моменти інерції 

складних перерізів. 

3. Дати відповідь на питання: 

- що називається головними центральними вістовими моментами інерції? 

- як визначаються моменти інерції для прямокутника, кола і кільця? 

- що таке проста і складна фігура, як складну фігуру розбити на прості? 

- як визначаються геометричні характеристики простих частин? 

- як визначається центр тяжіння складної фігури? 

- що показує кут α і як визначають головні центральні вісьові моменти 

інерції? 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,стор.196 



Тема №13 

 

Кручення брусу прямокутного поперечного перерізу. 

 

План 

1. Кручення, як вид деформації. 

2. Епюра крутних моментів. Знаки. 

3. Характер деформації стрижня прямокутного поперечного перерізу. 

4. Максимальні дотичні напруження та кути закручування. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 19, згідно плану. 

2. Дати відповідь на питання: 

- для стрижня з прямокутним поперечним перерізом використовують 

основні допущення, прийняті до круглих валів? 

- що називають депланацією? 

- чому дорівнюють максимальні дотичні напруження? 

- у якого брусу міцність і жорсткість більша, у прямокутного, чи круглого? 

Чому? 

 

Література 

 

1. Тимко Н.А. “Сопротивление материалов” Учебник Харьков 1971-348с., §48 



Тема №14 

 

Теорія на міцність. Розрахунок балок при згині на міцність. 

 

План 

1. Граничне напруження для даного матеріалу в опорній точці. 

2. Границя текучості та міцності. 

3. Два способи визначення граничного напруженого стану. 

4. Гіпотеза найбільших дотичних напружень. 

5. Теорія міцності Мора. 

6. Розрахунок балок при згині на міцність. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 20, згідно плану. 

2. Дати відповідь на питання: 

- що називається граничним напруженням? Границя текучості та міцності. 

- які існують способи визначення граничного напруженого стану? 

- як формулюється теорія міцності Мора? 

- три види задач при розрахунках на міцність. 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,стор.235 



Тема №15 

 

Розрахунок на міцність по еквівалентним напруженням. 

 

План 

1. Три види задач при розрахунку на міцність. 

2. Види перерізів балок. 

3. Розрахунок на міцність по еквівалентним напруженням. 

4. Небезпечний переріз, небезпечні точки. 

5. Умова міцності. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 21, згідно плану. 

2. Дати відповідь на питання: 

- які існують три види задач при розрахунку на міцність? 

- які види перерізів балок використовують в будівництві? 

- що таке небезпечний переріз та небезпечні точки? 

- умова міцності? 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,стор.242 



Тема №16 

 

Розрахунок балок на жорсткість при згині. 

 

План 

1. Умова жорсткості при згині. 

2. Міцність та жорсткість головної сталевої балки перекриття. 

3. Раціональні перерізи балок. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 22, згідно плану. 

2. Дати відповідь на питання: 

- який розрахунок проводять після розрахунку на міцність і чому? 

- як записується умова жорсткості? 

- від чого залежить величина прогину? 

- які раціональні типи перерізів сталевих балок використовують в 

будівництві? 

 

Література 

 

Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,стор.249



Тема №17 

 

Границя використання формули Ейлера. Практична формула для розрахунку   _на 

стійкість. 

 

План 

1. Формула Ейлера. 

2. Границя використання формули Ейлера. 

3. Границя гнучкості. 

4. Практична формула для розрахунку на стійкість. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 25, згідно плану. 

2. Вміти розраховувати стиснуті стрижні на стійкість. 

3. Дати відповідь на питання: 

- як формулюється формула Ейлера? При яких умовах її використовують? 

- що таке гранична гнучкість, від чого вона залежить? 

- у яких випадках використовують формулу Ейлера? 

 

Література 

 

1. Портаев Л.П. Техническая механика.Учебник.Москва 1987-464с.,стор.273 

 



Тема №18 

 

Практичні розрахунки на поздовжній згин. Раціональні типи перерізів _стиснених 

стрижнів. 

 

План 

1. Вигін стрижня при поздовжньому вигині. Гнучкість. 

2. Практичні розрахунки на поздовжній вигін. 

3. Раціональні типи перерізів стиснених стержнів. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 26, згідно плану. 

2. Дати відповідь на питання: 

- як вигинається стрижень при поздовжньому вигині? 

- що таке гнучкість стрижня, і від чого вона залежить? 

- які існують практичні розрахунки на поздовжній вигін? 

- які типи перерізів стрижнів використовують? 

 

Література 

 

1. Тимко Н.А. “Сопротивление материалов” Учебник Харьков 1971-348с.,стор. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Тема №20 

 

Приближений спосіб розрахунку на удар. 

 

План 

1. Ударне навантаження. Удар. 

2. Розтягуючий (поздовжній) удар. 

3. Вигинаючий (поперечний) удар. 

 

Завдання 

1. Скласти конспект до теми 24, згідно плану. 

2. Дати відповідь на питання: 

- дати визначення удару. 

- які обмеження використовують для визначення напружень при ударі? 

- чим відрізняється розтягуючий удар від вигинаючого? 

- як розраховують динамічний коефіцієнт при поперечному ударі по балці? 

 

Література 

 

1. Тимко Н.А. “Сопротивление материалов” Учебник Харьков 1971-348с., стор.319 

 


