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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 4 

 

Галузь знань: 

19 «Архітектура та  

будівництво»  
(шифр і назва) 
 

Нормативна 

 

Блоків – 1 

Спеціальність: 192 

«Будівництво та  

цивільна інженерія» 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 5 -й 3-й -й 

 
 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

-й 5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 5 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

- год. 54- год. - год. 

Практичні  

- год. 10- год. - год. 

Семінарські  

- год. - год. - год. 

Лабораторні 

- год. 6 - год. - год. 

Самостійна робота 

- год. 50- год. - год. 

Індивідуальні завдання:  

- год. 

Вид контролю:  

екзамен - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Опір матеріалів” є 

проведення розрахунків на міцність, жорсткість і стійкість різних тіл і елементів 

конструкцій. 

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни “Опір матеріалів” є 

отримання студентом системних знань та практичних вмінь з опору матеріалів 

відповідно кваліфікаційних вимог. 

Основним завданням викладання дисципліни «Опір матеріалів» є формування 

у майбутніх фахівців знань про роботу елементів конструкцій під силовим впливом, 

раціональний вибір матеріалів для конструкцій та засоби підвищення їх надійності, 

довговічності та економічності, а також формування теоретичної бази для вивчення 

спеціальних дисциплін. 

При проектуванні різноманітних конструкцій доводиться обирати матеріал і 

геометричні параметри, виходячи з розумінь надійності і найбільшої економії. Для 

цього необхідно проводити розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість та 

визначити такі розміри елементів конструкцій, при яких забезпечиться безпечна 

експлуатація. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні гіпотези та закони опору матеріалів; 

 метод перерізу та внутрішні силові фактори; 

 методи розрахунку будівельних конструкцій на міцність, жорсткість і 

стійкість; 

 основні механічні характеристики матеріалів; 

 порядок розрахунку статично визначених та статично невизначених систем; 

 види з’єднань та методи їх розрахунку; 

 зв’язок опору матеріалів з іншими предметами; 

вміти:  

 вибирати розрахункову схему реального об’єкта; 

 вибирати раціональні форми елементів конструкцій та необхідні матеріали; 

 вибирати та застосувати найбільш оптимальні методи розрахунку; 

 проводити аналітичний розрахунок на міцність та жорсткість стрижневих 

елементів конструкцій при простих видах деформацій (розтягу, стиску, 

крученні, згину). 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Блок 1. Опір м матеріалів  
 

Змістовий модуль 1.  

Розтяг, стиск і зминання 
 

Тема 1. Наука «Опір матеріалів». Категорії форм тіла. Класифікація 

навантажень і способів їх визначення. 
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Вимоги до будівельних споруд. Задачі опору матеріалів. Міцність, жорсткість 

та стійкість. Деформація. Пружна та остаточна деформація. Категорії форм тіла –

брус, оболонка, пластинка та масивне тіло. Класифікація навантажень за способом 

прикладання, за тривалістю дії та за характером роботи. 

Тема 2. Основні допущення про властивості матеріалів та характер 

деформацій. 

Ідеалізація властивостей матеріалу. Поняття суцільності. Поняття 

однорідності. Анізотропні матеріали. Механічні властивості малого елементу, який 

виділений у будь-якому місці тіла, що розглядається. 

Матеріали у визначених межах  – досить пружні. Лінійна залежність між 

силою та деформацією. Знехтування деформаціями під дією зовнішніх сил. Принцип 

початкових розмірів. Принцип незалежності дії сили. Принцип суперпозиції. 

Тема 3. Метод перерізу. Внутрішні силові фактори. Напруження 

Метод перерізу. Сили взаємодії. Шість внутрішніх силових факторів. Поняття 

напруження. Нормальне та дотичне напруження. Повне напруження. Одиниці 

вимірювання напруження.  

Тема 4. Центральний розтяг прямого брусу 

Розтяг в елементах будівельних конструкцій. Центральний розтяг – як вид 

деформації. Поздовжня (нормальна сила) N. Метод перерізу. Знаки поздовжньої 

сили. Епюра поздовжніх сил. Поняття нормального напруження. Залежність 

нормального напруження від величини поздовжньої сили та площі поперечного 

перерізу. 

Тема 5. Методика побудування епюр поздовжніх сил 

 зображається розрахункова схема брусу та прикладаються задані зовнішні 

сили; 

 брус розбивається на ділянки, границями ділянок служать точки 

прикладання зовнішніх сил; 

 методом перерізу визначається поздовжня сила для кожної окремої ділянки; 

 будується епюра поздовжніх сил; 

 перевіряється правильність побудування. 

Тема 6. Методика побудування епюр нормальних напружень 

 зображається розрахункова схема брусу та прикладаються задані зовнішні 

сили; 

 брус розбивається на ділянки, границями ділянок є не тільки точки 

прикладання сил, а й місця зміни перерізу; 

 для кожної окремої ділянки спочатку визначається поздовжня сила, а потім 

нормальне напруження; 

 будується епюра поздовжніх сил та нормальних напружень; 

 перевіряється правильність побудування. 

Тема 7. Практична робота № 1 «Побудування епюр поздовжніх сил». 

За індивідуальними завданнями по методиці, приведеній у темі 5, студенти 

самостійно виконують практичну роботу. 

Тема 8. Поздовжні та поперечні деформації брусу при розтязі (стиску). Закон 

Гука. 
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Деформований вид розтягнутого брусу. Поздовжнє подовження стрижня при 

розтязі. Додатнє та від’ємне подовження. Залежність подовження від величини 

розтягуючої сили та довжини стрижня. Залежність подовження від виду матеріалу 

брусу. Закон Гука. Лінійна деформація при розтязі (стиску). Відносна лінійна 

деформація. Коефіцієнт Пуассона. 

Тема 9. Практична робота № 2 «Побудування епюр нормальних напружень». 

За індивідуальними завданнями по методиці, приведеній у темі 6, студенти 

самостійно виконують практичну роботу. 

Тема 10. Переміщення поперечних перерізів брусу. Вплив власної ваги брусу 

Поняття переміщення поперечного перерізу брусу. Переміщення лінійне і 

кутове. Послідовність побудування епюри переміщень. Вплив власної ваги брусу. 

Повне подовження брусу постійного поперечного перерізу під дією власної ваги. 

Тема 11. Напруження у нахильних перерізах брусу. Закон парності дотичних 

напружень 

Поняття напруження. Знаки кута α. Площа нахильного перерізу. Рівнодіюча 

напружень. Нормальне і дотичне напруження. Величина кутів, при яких напруження 

має найбільше та найменше значення. 

Напруження, які діють на нескінченно малий паралелепіпед. Дотичні 

напруження у двох взаємно перпендикулярних площадках. Закон парності дотичних 

напружень. 

Тема 12. Концентрація напружень 

Місця ступінчатої зміни площі поперечного перерізу (коло отворів, вирізів, 

тріщин тощо). Збільшення напруження у місцях різкої зміни геометричної форми 

брусу. Поняття концентрації напружень. Епюра напружень. Найбільше напруження. 

Зменшення концентрації напружень. 

Тема 13. Задачі експериментального вивчення механічних властивостей 

матеріалів. 

Основні задачі експериментального вивчення механічних властивостей 

матеріалів; визначення механічних характеристик матеріалу; визначення залежності 

механічних характеристик матеріалу від способу його обробки; встановлення 

залежності механічних характеристик матеріалу від його однорідності. Основні 

механічні властивості матеріалів: міцність, пластичність, пружність, твердість. 

Діаграма розтягу та її характерні точки. 

Випробувальні машини та прилади для визначення механічних характеристик 

матеріалів. Методики проведення випробувань. Випробування на розтяг статичним 

навантаженням. Зразки для випробувань. Діаграма розтягу – це графік залежності 

між подовженням і навантаженням. Закон Гука. Межа пропорційності. Межа 

пружності. Межа текучості. Межа міцності. Остаточне подовження. 

Тема 14. Випробування на стиск. Діаграма стиску. 

 Зразки для випробування на стиск. Випробування зразка з м’якої будівельної 

сталі. Закон Гука. Межа пропорційності. Збільшення площі поперечного перерізу. 

Пластичний матеріал при стисканні практично не руйнується.  

Характер поведінки і руйнування при стисканні крихких матеріалів. 

Випробування зразка з сірого чавуна. 

Тема 15. Лабораторна робота № 1 «Випробування матеріалів на розтяг». 
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 Вивчення методики випробування. Дослідження поведінки матеріалу при 

розтязі. Вивчення основних механічних властивостей матеріалів: межа міцності, 

межа пружності, межа текучості. 

Тема 16. Механічні властивості будівельних матеріалів 

 Деревина – неоднорідний і анізотропний матеріал, який володіє неоднаковими 

механічними властивостями в різних напрямках. Ступінь неоднорідності. Тріщини і 

пошкодження. Випробування деревини на стиск та розтяг. 

 Бетон – штучний кам’яний матеріал, який складається з затверділої суміші 

цементу, води і заповнювача. Бетон – матеріал несуцільний і неоднорідний. 

Міцність бетону. Межа міцності. Бетон – пружно – пластичний матеріал.  

 Пластичні маси – синтетичні матеріали з використанням високомолекулярних 

органічних сполук. Залежність механічних властивостей від якості полімеру, 

пластифікатору і кількості наповнювача. Три групи пластмаси. Їх недоліки і 

переваги. 

Тема 17. Три види розрахунків на міцність при розтязі (стиску) 

 Визначення  необхідних параметрів, які гарантують конструкцію від 

руйнування на весь період експлуатації. 

 Метод допустимих напружень. Допустиме напруження для крихких 

матеріалів. Допустиме напруження для пластичних матеріалів. Умова міцності. 

Недоліки даного методу. 

 Метод граничного стану. Розрахунок по першій групі граничного стану. 

Розрахунок по другій групі граничного стану. 

 Три види задач при розрахунках на міцність: перевірочний розрахунок; 

визначення розрахункового навантаження; проектний розрахунок. 

Тема 18. Розрахунок статично визначених та статично невизначених систем 

 Поняття статично визначених та статично невизначених систем. Розрахунок 

на міцність при розтязі статично визначених систем. Розрахунок статично 

невизначених систем. Модуль пружності матеріалу і розмірі поперечного перерізу. 

Перевірочний розрахунок. 

Тема 19. Поняття напруженого стану у точці. Види напруженого стану 

 Нормальні та дотичні напруження. Залежність виду і значення напруження від 

елементарної площадки брусу. Поняття напруженого стану в точці. Аналіз 

напруженого стану в точці.  

 Визначення закону зміни напруження при переході від однієї точки до другої. 

Визначення зміни напруження по площадкам, проведеним через цю точку. 

Елементарний паралелепіпед. Головні площадки. Головні нормальні напруження. 

Три види напруженого стану. Одноосний. Двоосний. Трьохосний.  

Тема 20. Напруження у нахильних площадках при плоскому напруженому 

стані. Головні напруження 

 Нескінченно малий паралелепіпед. Закон парності дотичних напружень. 

Правило знаків для дотичних і нормальних напружень при плоскому напруженому 

стані. Закон зміни нормального і дотичного напруження в залежності від зміни кута 

нахилу площадки. Головні площадки. Головні напруження в точці при плоскому 

напруженому стані. 

Тема 21. Деформований стан у точці. Лінійна деформація. Деформації здвигу 
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 Деформації елемента: лінійне подовження його граней по вісям ОZ, ОY, 

укорочення по вісі ОХ, зміна кута між гранями (деформація здвигу). Абсолютне 

подовження граней. Головні деформації у даній точці. 

Тема 22. Поняття про теорії міцності 

 Головна задача інженерного розрахунку – оцінка міцності елемента 

конструкції за відомим напруженим станом. Лінійні та кутові деформації. 

Небезпечний стан матеріалу. 

 Для пластичних матеріалів – стан текучості. 

 Для крихких матеріалів – початок руйнування. 

 Коефіцієнт запасу міцності. Теорії міцності: 

 теорія найбільших нормальних напружень; 

 теорія найбільших лінійних деформацій; 

 теорія найбільших дотичних напружень; 

 енергетична теорія міцності. 

Поняття про здвиг. Закон Гука при здвигові 

 Поняття про деформацію здвигу. Деталі для з’єднання окремих елементів 

будівельних конструкцій. Чистий здвиг. Деформація здвигу. Визначення здвигу. 

Абсолютний та відносний здвиг. Міра здвигу. Залежність між навантаженням та 

деформацією при здвигові. Модуль пружності при здвигові. Дотичні напруження. 

Закон Гука. 

Тема 23. Розрахунок на міцність при здвигові. Розрахунок заклепкових 

з’єднань 

 Приближений розрахунок елементів, що працюють на здвиг, оснований на 

теорії чистого здвигу. Нероз’ємні з’єднання металевих конструкцій. 

 Спрощення: у поперечному перерізі виникає тільки поперечна сила; дотичні 

напруження розподіляються по площі рівномірно; всі однакові з’єднання 

навантажені однаковими силами. 

 Умова міцності при розрахунку на зріз. Одно- і двозрізні заклепки. Розрахунок 

заклепкових з’єднань. 

Тема 24. Розрахунок зварювальних з’єднань 

 Поняття зварювальних з’єднань. Поняття зварювання. З’єднання встик та 

внахльостку. Перевірка з’єднання на розтяг або стиск. Види швів: валикові та 

флангові. Умова міцності. 

Тема 25. З’єднання на болтах 

 З’єднання металевих конструкцій, які працюють на розтяг. Однозрізне 

руйнування. Двозрізне руйнування. Розрахункова сила. Остаточні деформації. 

Умова зминання. Розрахунок кількості болтів при дії поздовжньої сили. 

 

Змістовий модуль 2.  

Геометричні характеристики перерізів 

 

Тема 26. Типи перерізів балок. Статичний момент площі 

Типи перерізів для дерев’яних сталевих та залізобетонних балок. Геометричні 

характеристики перерізу та їх зв’язок визначенням координат центру тяжіння. 

Геометрична характеристика – статичний момент. Визначення статичного моменту 
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елементарної площадки. Теорема про момент рівнодіючої – сума статичних 

моментів елементарних площадок відносно будь-якої вісі дорівнює моменту всієї 

площі відносно цієї вісі. Центральні вісі. 

Тема 27. Центр тяжіння перерізів 

 Перерізи, які мають вісь симетрії. Перерізи, які мають дві вісі симетрії. 

Статичний момент всієї площі. Сума статичних моментів окремих площ. Статичний 

момент всієї площі. Визначення центру тяжіння фігури відносно заданих вісей. 

Тема 28. Моменти інерції перерізів. Зміна моментів інерції при паралельному 

переносі вісей 

 Момент інерції перерізу – геометрична характеристика поперечного перерізу. 

Поняття вісьового моменту інерції перерізу відносно вісі. Полярний момент інерції. 

Знаки вісьових і полярних моментів інерції. Відцентровий момент інерції перерізу. 

Знаки відцентрового моменту інерції. Одиниці виміру. Зміна моментів інерції при 

паралельному переносі вісей. 

Тема 29. Зміна моментів інерції при повертанні вісей. Головні вісі інерції. 

Головні моменти інерції 

 Знаки кута α при повертанні вісей. Момент інерції відносно нових вісей 

координат. Центробіжний момент інерції. Головні вісі інерції. Головні моменти 

інерції. Положення головних центральних вісей інерції для простих симетричних 

фігур. Положення головних вісей інерції для складних перерізів. 

Тема 30. Головні центральні вісьові моменти інерції простих і складних 

перерізів 

 Визначення моменту інерції для прямокутника. Визначення моменту інерції 

для квадрата. Визначення моменту інерції для рівнобедреного трикутника. 

Визначення моментів інерції для кола і кільця. 

 Визначення головних центральних осьових моментів інерції для складних 

перерізів. 

Тема 31. Напруження та деформації при обертанні брусу круглого 

поперечного перерізу 

 Поняття кручення. Зовнішні крутні моменти. Деформація валу при кручені. 

Кут закручування. Розподіл деформацій при крученні. Гіпотези плоских перерізів. 

Закон Гука при здвигові. Дотичні напруження у поперечних перерізах брусу при 

крученні. Залежність між крутним моментом і дотичним напруженням. Найбільш 

дотичні напруження. Полярний момент опору перерізу.  

Тема 32. Розрахунок на міцність та жорсткість при крученні 

 Область застосування стрижнів круглого перерізу, які працюють на кручення. 

Епюри крутних моментів. Визначення небезпечного перерізу. Перевірка міцності 

при відомих розмірах перерізу в небезпечних перерізах. 

 Перевірка напружень для ступінчатого валу. Розрахунок валів на жорсткість. 

Умова жорсткості. 

Розрахунок валів на кручення 

 Метод перерізу. Знаки крутного моменту. Епюра крутних моментів. скачки на 

епюрах крутних моментів. Послідовність побудування епюр крутних моментів.: 

 зображається розрахункова схема валу та прикладаються до нього задані 

зовнішні моменти; 
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 вал розбивається на ділянки згідно перерізам, в яких прикладені зовнішні 

моменти; 

 методом перерізу визначаються крутні моменти для кожної окремої 

ділянки; 

 за отриманими даними будується епюра крутних моментів. 

Тема 33. Практична робота № 3 «Визначення обертаючого моменту при 

крученні». Побудова епюр. 

За індивідуальними завданнями по методиці, приведеній в темі 32, студенти 

виконують практичну роботу. 

Тема 34. Кручення брусу прямокутного поперечного перерізу 

 Задача кручення стрижнів з не круглим поперечним перерізом. Депланація – 

короблення поперечних перерізів. Закон розподілення дотичних напружень по 

перерізу. Найбільші дотичні напруження. Характер деформації стрижня 

прямокутного поперечного перерізу на гумовій моделі. Розподіл здвигу. 

Максимальні дотичні напруження і кути закручування. Момент опору. 

 

Змістовий модуль 3.  

Прямий згин 

 

Тема 35. Основні поняття. Зовнішні сили, опори, опорні реакції 

 Поняття згину. Деформація прямого згину. Балка. Чистий згин. Прямий згин. 

Три види балок. Шарнірно-рухома опора. Шарнірно-нерухома опора. Жорстке 

защемлення (консольна балка). Реакції в’язів. 

Побудування епюр вигинаючих моментів та поперечних сил 

 Закон рівності дії та протидії. Поняття поперечної сили. Поняття вигинаючого 

моменту. Правило знаків для поперечної сили та вигинаючого моменту. 

Послідовність побудування епюр поперечних сил та вигинаючих моментів. Основні 

правила при побудуванні епюр. 

 Тема 36. Лабораторна робота № 2 «Визначення опорних реакцій з 

використанням ПЕОМ». 

Тема 37. Загальні правила та методика побудування епюр поперечних сил та 

вигинаючих моментів 

 зобразити розрахункову схему та прикласти задані сили; 

 визначити опорні реакції та розбити балку на ділянки; 

 користуючись методом перерізу визначити поперечну силу та вигинаючий 

момент для кожної окремої ділянки; 

 за отриманими даними будуються епюри; 

 перевірити правильність побудування епюр. 

Тема 38. Лабораторна робота № 3 «Визначення поперечних сил та 

вигинаючих моментів з використанням ПЕОМ». 

Тема 39. Теорія на міцність. Розрахунок балок при згині на міцність 

 Умови роботи будівельних конструкцій при розтязі, стиску, крученні, 

здвигові. Граничний стан у дослідженій точці. Два способи розв’язку задач. 

Рівноміцносний та рівнонебезпечний напружений стан. Коефіцієнт запасу міцності. 

Теорія міцності: гіпотеза найбільших дотичних напружень; теорія міцності Мора; 
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гіпотеза питомої потенційної енергії зміни форми. Три види задач при розрахунку 

на міцність. 

Тема 40. Розрахунок на міцність за найбільшими дотичними напруженнями 

 Небезпечний переріз балки. Умова міцності у небезпечному перерізі. Момент 

опору. Визначення граничного навантаження. Визначення граничного значення 

зовнішніх навантажень, діючих на балку. 

 Умова міцності за найбільшими дотичними напруженнями. 

Тема 41. Розрахунок на міцність за еквівалентним напруженням 

 Розрахунок на міцність для балок, які мають поперечний переріз, у вигляді 

двотавра, швелера і т.п. Максимальний вигинаючий момент, найбільша поперечна 

сила. Небезпечні точки перерізу – точки, в яких еквівалентне напруження досягає 

найбільшого значення. 

 Умова міцності при розрахунку на міцність по еквівалентним напруженням. 

 Тема 42. Практична робота № 4 «Побудування епюр поперечних сил». 

 Тема 43. Практична робота № 5 «Побудування епюр вигинаючи моментів». 

Тема 44. Деформація балок. Переміщення лінійні та кутові 

 Вивчення деформацій – складова при розрахунках вигинаючих статично 

невизначених конструкцій. Розподіл деформацій у будь-якому перерізі балки. 

Прогини або лінійні переміщення – переміщення точок вісі балки, перпендикулярні 

до її недеформованої поздовжньої вісі. 

 Розмірність лінійних переміщень. 

 Повертання поперечних перерізів навколо своїх нейтральних вісей. Кутові 

переміщення. Розмірність кутових переміщень. 

Тема 45. Розрахунок балок на жорсткість при згині 

 Визначення прогинів у балках та порівняння їх з нормативними.  

 Умови жорсткості. Підбір найбільш раціонального за розходом матеріалу 

поперечного перерізу. 

 

Змістовий модуль 4.  

Стійкість центрально-статичних стрижнів 

 

Тема 46. Стійкість, критична сила, умова стійкості 

 Поздовжній згин. Втрата стійкості. Стійка, нестійка та байдужа форми 

рівноваги. Критична сила. Допустима сила. 

Тема 47. Формула Ейлера. Вплив способу закріплення кінців стрижня на 

критичну силу 

 Дослідження стійкості пружних систем. Динамічний, енергетичний та 

статичний методи для визначення критичних навантажень. Послідовність 

статичного методу. 

Правило знаків для кривизни та вигинаючого моменту. Формула Ейлера. 

Ейлерова критична сила. Вплив способу закріплення кінців стрижня на критичну 

силу. 

Тема 48. Границя використання формули Ейлера. Практична формула для 

розрахунку на стійкість 
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 Використання формули Ейлера, поки напруження у стрижні не перевищить 

межі пропорційності матеріалу. Стискаючі нормальні напруження у поперечному 

перерізу при втраті стійкості. Критичне напруження. Геометрична характеристика 

перерізу. Гнучкість стрижня. Гранична гнучкість. 

 Практична формула для розрахунку на стійкість стиснених стрижнів. 

Тема 49. Вплив розподіленого навантаження на стійкість стрижнів 

 Визначення критичного навантаження для поздовжнього згину під дією 

розподіленого навантаження. 

Тема 50. Практичні розрахунки на поздовжній згин. Раціональні типи 

перерізів стиснених стрижнів 

 Згин стрижня у напрямку найменшої жорсткості. Радіус інерції. Гнучкість. 

Критична сила. Раціональні типи перерізів для стиснених стрижнів. Поздовжні 

ребра жорсткості. 

 

Змістовий модуль 5.  

Поняття про дію динамічних і повторно діючих навантажень 

 

Тема 51. Поняття про дію динамічних навантажень. Розрахунок тросу при 

підйомі вантажу 

 Поняття статичні навантаження. поняття динамічні навантаження. Пружні 

переміщення і поява сил інерції. Сили інерції. Види динамічних навантажень: 

періодичні, ударні, рухомі та сейсмічні. Частота, тривалість дії, періодичність. Два 

методи для розрахунку на динамічні навантаження: кінетостатичний і енергетичний. 

Принцип Даламбера. Розрахунок тросу при підйомі вантажу. 

Тема 52. Поняття про коливання споруд. Вільні коливання системи з одною 

ступінню свободи 

 Поняття про коливання. Види коливань: поздовжні, поперечні, крутні та т.п. 

 Пружні деформації: подовження, прогин. здвиг, кут закручування та т.п. 

 Коливання – прості, складні, затухаючі, незатухаючі, хаотичні. 

 Коливання – вимушені і вільні. Степінь свободи. Тривалість вільних коливань. 

Тема 53. Вимушені коливання системи з одною ступінню свободи. Резонанс 

 Поняття про вимушені коливання. Гармонічне навантаження. Рівняння 

динамічної рівноваги. Поняття резонансу. Амплітуда коливань. Віброгасники. 

Тема 54. Приближений спосіб розрахунку на удар 

 Поняття ударного навантаження. Мета розрахунку на удар – визначення 

найбільших деформацій і напружень в конструкції у результаті удару. Види 

деформацій – стиск, згин, стиск зі згином, кручення зі згином та т.п. 

 Приближений спосіб розрахунку на удар. 

Тема 55. Підсумкове заняття 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо-

го 

у тому числі 
л п лаб. к.р. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1 Опір матеріалів 

Змістовий модуль 1. Розтяг, стиск та зминання 

Тема 1 Наука «Опір матеріалів». Категорії 

форм тіла. Класифікація навантажень і 

способів їх визначення 

2 2     

Тема 2 Основні допущення про властивості 

матеріалів та характер деформацій 

2     2 

Тема 3 Метод перерізу. Внутрішні силові 

фактори. Напруження 

2 2     

Тема 4 Центральний розтяг прямого брусу 2 2     

Тема 5 Методика побудування епюр 

поздовжніх сил 

2 2     

Тема 6 Методика побудування епюр 

нормальних напружень 

2 2     

Тема 7 Практична робота № 1 «Побудування 

епюр поздовжніх сил». 

2  2    

Тема 8 Поздовжні та поперечні деформації 

брусу при розтязі (стиску). Закон Гука 

4     4 

Тема 9 Практична робота № 2 «Побудування 

епюр нормальних напружень». 

2  2    

Тема 10 Переміщення поперечних перерізів 

брусу. Вплив власної ваги брусу 

4     4 

Тема 11 Напруження у нахильних перерізах 

брусу. Закон парності дотичних напружень 

2 2     

Тема 12 Концентрація напружень 2     2 

Тема 13 Задачі експериментального вивчення 

механічних властивостей матеріалів 

Діаграма розтягу та її характерні точки 

 

2 

 

2 

    

Тема 14 Випробування на стиск. Діаграма 

стиску 

2     2 

Тема 15 Лабораторна робота № 1 

«Випробування матеріалів на розтяг». 

2   2   

Тема 16 Механічні властивості будівельних 

матеріалів 

2     2 

Тема 17 Три види розрахунків на міцність 

при розтязі (стиску) 

2 2     

Тема 18 Розрахунок статично визначених та 2     2 
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статично невизначених систем 

Тема 19 Поняття напруженого стану у точці. 

Види напруженого стану 

2 2     

Тема 20 Напруження у нахильних площадках 

при плоскому напруженому стані. Головні 

напруження 

2 2     

Тема 21 Деформований стан у точці. Лінійна 

деформація. Деформації здвигу 

2     2 

Тема 22 Поняття про теорії міцності 

Поняття про здвиг. Закон Гука при здвизі 

2 2     

Тема 23 Розрахунок на міцність при здвизі. 

Розрахунок заклепкових з’єднань 

2     2 

Тема 24 Розрахунок зварювальних з’єднань 2     2 

Тема 25 З’єднання на болтах 2 2     

Разом за змістовим модулем 1 54 24 4 2 - 24 

Змістовий модуль 2. Геометричні характеристики перерізів 

Тема 26 Типи перерізів балок. Статичний 

момент площі 

2 2     

Тема 27 Центр тяжіння перерізів 2     2 

Тема 28 Моменти інерції перерізів. Зміна 

моментів інерції при паралельному переносі 

осей 

2 2     

Тема 29 Зміна моментів інерції при 

повертанні осей. Головні вісі інерції. Головні 

моменти інерції 

2 2     

Тема 30 Головні центральні осеві моменти 

інерції простих і складних перерізів 

2     2 

Тема 31 Напруження та деформації при 

обертанні брусу круглого поперечного 

перерізу 

2 2     

Тема 32 Розрахунок на міцність та жорсткість 

при крученні.  Розрахунок валів на кручення 

2 2     

Тема 33 Практична робота № 3 «Визначення 

обертаючого моменту при крученні». 

Побудова епюр 

2  2    

Тема 34 Кручення брусу прямокутного 

поперечного перерізу 

2     2 

Разом за змістовим модулем 2 18 10 2 -  - 6 

Змістовий модуль 3. Прямий згин 

Тема 35 Основні поняття. Зовнішні сили, 

опори, опорні реакції.     

Побудування епюр згинаючих моментів та 

поперечних сил 

 

2 

 

2 

    

Тема 36 Лабораторна робота № 2 2   2   
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«Визначення опорних реакцій з 

використанням ПЕОМ». 

Тема 37 Загальні правила та методика 

побудування епюр поперечних сил та 

згинаючих моментів 

2 2     

Тема 38 Лабораторна робота № 3 

«Визначення поперечних сил та згинаючих 

моментів з використанням ПЕОМ». 

2   2   

Тема 39 Теорія на міцність. розрахунок балок 

при згині на міцність 

2     2 

Тема 40 Розрахунок на міцність за 

найбільшими дотичними напруженнями 

2 2     

Тема 41 Розрахунок на міцність за 

еквівалентним напруженням 

2     2 

Тема 42 Практична робота № 4 

«Побудування епюр поперечних сил». 

2  2    

Тема 43 Практична робота № 5 

«Побудування епюр вигинаючи моментів». 

2  2    

Тема 44 Деформація балок. Переміщення 

лінійні та кутові 

2 2     

Тема 45 Розрахунок балок на жорсткість при 

згині 

2     2 

Разом за змістовим модулем 3 22 8 4 4 - 6 

Змістовий модуль 4. Стійкість центрально стиснених стрижнів 

Тема 46 Стійкість, критична сила, умова 

стійкості 

2 2     

Тема 47 Формула Ейлера. Вплив способу 

закріплення кінців стрижня на критичну силу 

2 2     

Тема 48 Границя використання формули 

Ейлера. Практична формула для розрахунку 

на стійкість 

4     4 

Тема 49 Вплив розподіленого навантаження 

на стійкість стрижнів 

2 2     

Тема 50 Практичні розрахунки на поздовжній 

згин. Раціональні типи перерізів стиснених 

стрижнів 

4     4 

Разом за змістовим модулем 4 14 6 - - - 8 

Змістовий модуль 5. Поняття про дію динамічних і повторно діючих 

навантажень 

Тема 51 Поняття про дію динамічних 

навантажень. Розрахунок тросу при підйомі 

вантажу 

2 2     

Тема 52 Поняття про коливання споруд. 

Вільні коливання системи з одною ступінню 

2 2     
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свободи 

Тема 53 Вимушені коливання системи з 

одною ступінню свободи. Резонанс 

4     4 

Тема 54 Приближений спосіб розрахунку на 

удар 

2     2 

Тема 55 Підсумкове заняття 2 2     

Разом за змістовим модулем 5 12 6 - - - 6 

Усього годин  120 54 10 6 - 50 

 

5. Теми семінарських занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 «Побудування епюр поздовжніх сил» 2 

2 «Побудування епюр нормальних напружень» 2 

3 «Визначення обертаючого моменту при кручені. 

Побудова епюр» 

2 

4 «Побудування епюр поперечних сил» 2 

5 «Побудування епюр згинаючих моментів» 2 

 Разом 10 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 «Випробування матеріалу на розтяг» 2 

2 «Визначення опорних реакцій балки з використанням 

ПЕОМ» 

2 

3 «Визначення поперечних сил та згинаючих моментів з 

використанням ПЕОМ» 

2 

 Разом 6 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 (2) Основні допущення про властивості матеріалів та 

характер деформацій 

2 

2 (8) Поздовжні та поперечні деформації брусу при розтязі 

(стиску). Закон Гука 

4 

3 (10) Переміщення поперечних перерізів брусу. Вплив 

власної ваги брусу 

4 

4 (12) Концентрація напружень 2 

5 (14) Випробування на стиск. Діаграма стиску 2 

6 (16) Механічні властивості будівельних матеріалів 2 

7 (18) Розрахунок статично визначених та статично 

невизначених систем 

2 

8 (21) Деформований стан у точці. Лінійна деформація 2 

9 (23) Розрахунок на міцність при здвигові. Розрахунок 

заклепкових з’єднань 

2 

10 (24) Розрахунок зварювальних з’єднань 2 

11 (27) Центр тяжіння перерізів 2 

12 (30) Головні центральні осеві моменти інерції простих і 

складних перерізів 

2 

13 (34) Кручення брусу прямокутного поперечного перерізу 2 

14 (39) Теорія на міцність. розрахунок балок при згині на 

міцність 

2 

15 (41) Розрахунок на міцність за еквівалентним напруженням 2 

16 (45) Розрахунок балок на жорсткість при згині 2 

17 (48) Границя використання формули Ейлера. Практична 

формула для розрахунку на стійкість 

4 

18 (50) Практичні розрахунки на поздовжній згин. Раціональні 

типи перерізів стиснених стрижнів 

4 

19 (53) Вимушені коливання системи з одною степінню 

свободи. Резонанс 

4 

20 (54) Приближений спосіб розрахунку на удар 2 

 Разом  50 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Навчальним планом не передбачено. 

10. Методи навчання 

 

Лекція, діалог, бесіда, ігровий урок, демонстрація фільмів, робота групами. 
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11. Методи контролю 

 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

 письмове опитування; 

 усне опитування; 

 технічні диктанти; 

 виконання тестових завдань; 

 розв’язання багатоваріантних задач; 

 контрольні роботи; 

 складання іспиту. 

 

12. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з  

«Опору матеріалів» 
 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 

«Опір матеріалів» 

«5» Ставиться, якщо студент ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал, 

виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує свої 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а 

й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і правильно з точки 

зору норм літературної мови. 

«4» Ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й 

оцінка «відмінно», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

«3» Ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень 

даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у 

формулюванні визначень; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої 

думки і відчуває труднощі під час добору прикладів; викладає матеріал 

непослідовно і допускає помилки у мовному оформленні. 

«2» Ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого 

матеріалу відповідного модуля, допускає у формулюванні визначень 

помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно й невпевнено  викладає 

матеріал, або якщо студент виявляє повне незнання чи нерозуміння 

матеріалу. 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Навчально методичний комплекс (НМК) з опору матеріалів: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Завдання для семестрової контрольної роботи. 

4. Тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів. 

5. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. 

6. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. 
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14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Портаев Л.П. Техническая механика. Учебник. М., 1987. 

 

Допоміжна 
1. Тимко Н.А. Сопротивление материалов. Учебник. Харьков., 1971. 

2. Ицкович И.М. Сопротивление материалов. Учебник. М., 1970. 

3. Ройзман В.П. Опір матеріалів. Короткий курс. Львів., 2004. 

4. Сетков В.И. Сборник задач для расчетно-графических работ по технической 

механике. Учебное пособие. М., 1989. 
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