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Розділ 1. Основні поняття та гіпотези. 
 

1.1 Контрольні запитання 
 

1. Яка мета і задачі науки про опір матеріалів? 

2. Що вивчає наука про опір матеріалів? 

3. Що називається деформацією тіла? 

4. Що є пружністю тіла? 

5. Яка деформація називається пружньою і пластичною? 

6. Які основні вимоги пред’являються до споруд? 

7. Як класифікуються навантаження діючі на споруди? 

8. Що називається розрахунковою схемою? 

9. Що називається брусом, оболонкою та масивним тілом? 

10.  Які основні допущення прийняті в опорі матеріалів? 

11.  Які основні види деформацій викликаються зовнішніми силами? 

12.  В чому заключається метод перерізу? 

13.  Які силові фактори виникають у поперечному перерізі брусу? 

14.  Які напруження називаються нормальними і дотичними? 

15.  Як визначається повне напруження? 

 

Розділ 2. Розтяг та стиск прямого брусу. 
 

2.1 Контрольні запитання 
 

1. Коли виникає деформація розтягу або стиску? 

2. Як обчислити величину повздовжньої сили в довільному перерізі брусу? 

3. Які знаки має повздовжня сила при розтягу і стиску? 

4. Що таке епюра внутрішнього зусилля? 

5. Як будують епюру внутрішнього зусилля? 

6. Що є границею дільниці навантаження? 

7. Як обчислити величину нормального напруження? 

8. Як будують епюру нормальних напружень? 

9. Що є границею дільниці напружень? 

10.  Як обчислюється абсолютна деформація дільниці в межах пружності? 

11.  Яка існує залежність між нормальним напруженням і відносною  

___________повздовжньою деформацією в межах пружності? 

12.  Яка залежність між відносними поперечною і повздовжньою деформаціями? 

13.  Які значення може мати коефіцієнт Пуассона для ізотропних матеріалів? 

14.  Як будують епюру переміщень перерізів? 

15.  Як  формулюється закон парності дотичних напружень? 

 

Розділ 3. Експериментальне вивчення розтягу та стиску. 
 

3.1 Контрольні запитання 
 

1. Які задачі експериментального вивчення механічних властивостей 

__________матеріалів? 

2. Які характерні точки діаграми розтягу сталі? 

3. Що називається граничною пружністю, пропорційністю, текучістю, 

__________міцністю? 



4. Як визначається величина модуля пружності Е з діаграми розтягу? 

5. Чому на діаграмі розтягу напруження, при якому руйнується зразок, 

__________знаходиться нижче граничної міцності? 

6. Коли утворюється шийка у зразку? 

7. Що називається пластичністю матеріалів? Чим вона характеризується? 

8. Як змінюється механічні властивості сталі з підвищенням та зниженням 

__________температури? 

9. Що називається твердістю? 

 

Розділ 4. Розрахунок на міцність при розтязі(стиску). 
 

4.1 Контрольні запитання 
 

1. Які методи використовують для розрахунку на міцність? 

2. Що називається коефіцієнтом запасу міцності? 

3. В чому заключається: перевірковий розрахунок, проектний та визначення 

__________допустимого навантаження? 

4. Що називається концентрацією напружень? 

5. Коефіцієнт концентрації напружень, та від чого він залежить? 

6. Що називається статично визначеними та невизначеними системами? 

7. Що називається степіню статичної невизначеності? 

8. Які додаткові рівняння необхідно скласти для розв’язку статично 

__________невизначених задач? 

 

Розділ 5. Елементи теорії напруженого стану. 
 

5.1 Контрольні запитання 
 

1. Дати визначення напруженого стану у точці? 

2. Які дві задачі розв’язують аналізуючи напружений стан? 

3. Які існують три види напруженого стану? Чим вони відрізняються? 

4. Чому дорівнюють напруження у нахильних площадках? 

5. Які площадки називають головними? 

 

Розділ 6. Здвиг. 
 

6.1 Контрольні запитання 
 

1. Як формулюється закон Гука при здвизі? 

2. Що характеризує модуль здвигу? 

3. У чому виражається модуль здвигу? 

4. Що таке зріз та зминання? 

5. Які ви можете навести приклади деталей та з’єднань що розраховуються на 

__________зріз та зминання? 

6. Які допущення роблять при розрахунках на зріз та зминання? 

7. Як записують умови міцності при зрізі та зминанні? 

8. Як обчислюється сумарна площа зрізу при розрахунку болтових і 

__________заклепкових з’єднань? 

9. Як визначити необхідну кількість елементів у болтових і заклепкових 

__________з’єднаннях? 



Розділ 7. Геометричні характеристики плоских перерізів. 
 

7.1 Контрольні запитання 
 

1. Навіщо потрібні геометричні характеристики перерізів? 

2. Що таке статичний момент? Як він обчислюється і які значення може 

__________приймати? 

3. Як обчислюється статичний момент складного перерізу? 

4. Де використовують поняття статичного моменту? 

5. Які моменти інерції ви знаєте? 

6. Яка залежність між полярним і осьовими моментами інерції? 

7. Які значення може приймати відцентровий момент інерції? 

8. Як обчислюються моменти інерції складних перерізів? 

9. Як змінюються моменти інерції при повороті координатних осей? 

10.  Які осі називаються головними? 

11.  Що таке головні моменти інерції і як їх визначають? 

12.  Записати формули моментів інерції для простих перерізів (прямокутного, 

__________трикутного, круглого, кругового кільця). 

13.  В яких одиницях вимірюють статичні моменти і моменти інерції? 

 

Розділ 8. Кручення.  
 

8.1 Контрольні запитання 
 

1. Коли виникає деформація кручення? 

2. Як визначити величину крутного моменту в довільному перерізі? 

3. Як обчислити дотичні напруження в довільній точці перерізу? 

4. Який вигляд має епюра розподілу напружень по діаметру перерізу? 

5. Як обчислити максимальне дотичне напруження? 

6. Як обчислити моменти опору при крученні прямокутного перерізу? 

7. Як обчислити відносний і абсолютний кути закручування? 

8. Як обчислити моменти інерції при крученні прямокутного перерізу? 

 

Розділ 9. Згин. 
 

9.1 Контрольні запитання 
 

1.          Що таке поперечний згин? Який згин називається прямим? 

2.          Як визначають поперечну силу і згинальний момент у заданому перерізі? 

3.          Які правила знаків для поперечної сили і згинального моменту? 

4.          Що таке епюри поперечних сил, згинальних моментів? Для чого будують 

__________епюри? 

5.          Які основні особливості епюр Q і М? 

6.          Які операції виконують при побудові епюр аналітичним методом? 

7.          Як записують умову міцності при згині для пластичних матеріалів? 

8.          Як записують умову міцності при згині для крихких матеріалів? 

9.          Які форми перерізів є найбільш раціональними для балок, що виготовлені з 

__________пластичних і крихких матеріалів? 

10.  Які види переміщень перерізів виникають при згині? 

11.  Як записують універсальне рівняння для знаходження кутів повороту? 



 

Розділ 10. Статично невизначені балки. 
 

10.1 Контрольні запитання 
 

1. Які балки називаються статично невизначеними? 

2. Якими методами розв’язуються статично невизначені балки? 

3. Які основні переваги статично невизначених балок перед статично 

__________визначеними? 

 

Розділ 11. Основи розрахунку на дію динамічного навантаження. 
 

11.1 Контрольні запитання 
 

1. Наведіть приклади з вашої майбутньої спеціальності, до конструкції 

__________працюють на динамічні навантаження? Чому ці навантаження називають 

__________динамічними? 

2. Чим принципово відрізняються статичне і динамічне навантаження? 

3. Які види динамічних навантажень ви знаєте? 

4. Що таке коливання споруд і як вони класифікуються? 

5. Коли виникає явище резонансу? 

 

Розділ 12. Стійкість центрально-стиснених стрижнів. 
 

12.1 Контрольні запитання 
 

1. Що таке втрата стійкості? 

2. Які причини руйнування стиснутого стрижня при втраті стійкості? 

3. Як записують формулу Ейлера для критичної сили? 

4. Що таке коефіцієнт приведення довжини стрижня? 

5. Які межі застосування формули Ейлера для критичної сили? 

6. Що таке гнучкість стрижня? 

7. Як записується практична формула для розрахунку на стійкість? 

 

 

 


