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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

 

19 «Архітектура та  

будівництво»  

 

Нормативна 

 

 

Розділів  –  5 

 
Спеціальність: 192 

«Будівництво та  

цивільна інженерія» 

Рік підготовки 

Загальна кількість годин –90   
2-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –3 

 

Освітньо- 

професійний ступінь  

фаховий молодший 

бакалавр  

56 год.  год. год. 

Практичні  

6 год.  год. год. 

Семінарські  

  год.  год. год. 

Лабораторні 

 год.  год. год. 

Самостійна робота 

28 год.  год. год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

семестровий 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретична механіка» є: 

 формування у студентів професійних компетентностей шляхом засвоєння  

інтегрованих  знань про основні закони механічного руху та механічної взаємодії 

матеріальних тіл. 

Дисципліна «Теоретична механіка» присвячена вивченню найбільш загальних 

законів руху і взаємодії матеріальних тіл (точок), вважаючи головним завданням – 

пізнання кількісних і якісних закономірностей, що спостерігаються у природі. 

Методи теоретичної механіки та знання її законів та принципів дозволяють 

досліджувати найскладніші проблеми техніки і технології, що постійно виникають у 

зв’язку з розвитком нових видів виробництва і нових технічних засобів. 

«Теоретична механіка» дає універсальні методи складання та аналізу рівнянь руху і 

рівноваги складних матеріальних систем. 

        Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретична механіка» є: 

отримання студентом системних знань та практичних вмінь з теоретичної механіки 

відповідно кваліфікаційних вимог. Навчити студентів розв’язувати технічні задачі, 

пов’язані з проектуванням, технологічними розрахунками, будівництвом і 

експлуатацією будівель і споруд. 

Основною метою навчання студентів має стати не сума знань чи насамперед 

визначені способи діяльності для їх засвоєння та відтворення, а формування у 

студентів здатності до самостійного конструювання знань і способів діяльності 

через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих 

намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань. 

  

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  формування 

ключових компетентностей , необхідних кожній сучасній людині: 

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентність у галузі природничих наук,техніки і технологій; 
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- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

- інші компетентності, передбачені освітньо-професійною програмою. 

 

3. Програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка» 

 

ЗМІСТ КУРСУ 

 

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу 

Розділ 1.   Основні поняття та аксіоми статики 

( 8 годин) 

Знаннєвий компонент 

Студент:  

Оперує поняттями і термінами: 

статика, кінематика, динаміка; 

матеріальна точка; абсолютно тверде 

тіло; система сил; система збіжних сил; 

паралельна система сил; довільно 

розташована система сил; рівнодіюча 

сила; врівноважуючи сила. 

Пояснює: закон інерції; умову рівноваги 

двох сил; принцип приєднання і 

відкидання  врівноваженої системи сил; 

правило паралелограма; закон рівності 

дії та протидії; принцип твердіння. 

Наводить приклади: гладкої  опорної 

поверхні; вільного обпирання тіла на 

в’язь; абсолютно гладкої поверхні; 

ребра двогранного кута; упор-опори, 

утворененої двома гранями двогранного 

кута; стрижневої опори; шарнірно-

рухомої опори; шарнірно-нерухомої 

опори. 

Вступ. Основні поняття теоретичної 

механіки. 

    Зміст предмету «Теоретична 

механіка».  

Роль і значення механіки в будівництві та 

інших галузях.  

       Теоретична механіка та її розділи: 

статика, кінематика, динаміка. 

       Основні поняття теоретичної  

механіки: матеріальна точка, абсолютно 

тверде тіло, система сил, система збіжних 

сил, паралельна система сил, довільно 

розташована система сил, рівнодіюча 

сила, врівноважуюча сила. 

      Аксіоми статики: закон інерції; умова 

рівноваги двох сил; принцип приєднання 

і відкидання  врівноваженої системи сил; 

правило паралелограма; закон рівності дії 

та протидії; принцип твердіння. 

В’язі та їх реакції: гладка опорна 

поверхня; вільне обпирання тіла на в’язь; 

абсолютно гладка поверхня; ребро 

двогранного кута; упор-опора, утворена 
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           Діяльнісний компонент 

Описує та дає  характеристику 

аксіомам статики.  

Показує: застосування в`язей в природі і 

техніці. 

Розв’язує  задачі   векторної  алгебри. 

Використовує набуті знання у 

навчальній і практичній діяльності. 

 

Ціннісний компонент 

Виявляє ставлення та оцінює на 

якісному рівні результати використання 

знань з теоретичної механіки в реальних 

життєвих ситуаціях.  

Розуміє: важливість і роль теоретичної 

механіки у будівництві та інших 

галузях. 

двома гранями двогранного кута; 

стрижнева опора; шарнірно-рухома 

опора; шарнірно-нерухома опора. 

        Основні поняття векторної алгебри. 

        Векторні і скалярні величини. Сила 

як вектор. Одиниця сили у Міжнародній 

системі (СІ). Модуль, напрямок і точка 

прикладання сили. Додавання трьох сил, 

які не лежать на одній площині.      

Розкладання сил по двом напрямкам. 

Проекція сили на вісь.  

Розв’язок задач. 

 

 

                   

                            Розділ 2.  Плоскі та просторові системи сил 
                                                        ( 26 годин ) 

Знаннєвий компонент 

Студент:  

Знає базові поняття: обертальна дія; 

момент сили; плече сили відносно 

точки; пара сил; плече пари сил; момент 

пари сил; центр приведення; головний 

вектор; головний момент системи; 

терття; терття ковзання та терття 

кочення; сила терття. 

Пояснює: умову рівноваги плоскої 

системи збіжних сил; як записуються 

рівняння рівноваги; методи розв`язання 

задач на рівновагу збіжних сил; 

приведення сили до даної точки; 

приведення плоскої системи сил до 

даного центру. 

Наводить приклади: гладкої  опорної 

для знаходження моменту заданої сили 

відносно точки; для знаходження 

моменту пари сил; для знаходження 

головного вектора даної системи сил; 

для знаходження головного моменту 

          Умови рівноваги плоскої системи 

збіжних сил. 

Система збіжних сил. Силовий 

багатокутник. Умова рівноваги. 

Врівноважена система сил. Правило 

паралелограма. Рівняння рівноваги. 

Статично визначена задача. 

          Методи розв’язання задач на 

рівновагу збіжних сил. 

Графічний, графоаналітичний та 

аналітичний методи розв’язання задач на 

рівновагу збіжних сил. Метод проекцій 

та послідовність розрахунку задачі. 

         Розв’язок задач на визначення 

зусиль у стрижнях кронштейну 

      Момент сили відносно точки на 

площі. 

Поняття моменту сили. Плече. 

Властивості моменту сили відносно 

точки. Момент сили. Знаки моменту сили 

відносно точки на площі.  

         Пара сил. Момент пари сил на 

площі 
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системи відносно центру. 

Розпізнає: різні види навантажень 

(постійні і тимчасові;  зосереджені і 

розподілення; статичні і динамічні). 

 

Діяльнісний компонент 

Розв´язує задачі: на рівновагу збіжних 

сил; на визначення моментів заданих 

сил відносно точок; на визначення 

опорних реакцій балок. 

Аналізує та формулює: графічний, 

аналітичний та графоаналітичний 

методи розв`язку задач; властивості 

моменту сили відносно точки; три 

основні закони терття. 

Пояснює відмінності: між статично-

визначеною та статично-невизначеною 

задачею; між плечем сили та плечем 

пари сил; між системою збіжних сил і 

системою приєднаних пар; між терттям 

ковзання та кочення; між терттям сухим 

і рідинним. 

Класифікує: навантаження (за 

тривалістю дії, за способом їх 

прикладання та за характером дії ); види 

в`язів в залежності від характеру 

закріплення і виду опори; види передач 

на основі терття; види мастильних 

матеріалів. 

 

Ціннісний компонент 

Розуміє: важливість і роль теоретичної 

механіки у будівництві та інших 

галузях.про умову рівноваги плоскої 

системи збіжних сил;          приведення 

сили до даної точки; приведення 

плоскої системи сил до даного центру; 

Враховує особливості: законів 

рівноваги; особливості балкових систем, 

які використовуються в машинах і 

спорудах для сприйняття навантажень. 

Усвідомлює: значимість законів, теорем 

і розрахунків, як необхідну умову для 

поставлення і вирішення багатьох 

Поняття пари сил. Площа дії пари 

сил. Визначення моменту пари сил. 

Обертальний ефект пари сил.  

Знаки моменту пари сил. 

Властивості моменту пари. 

Еквівалентність пар. 

        Методика визначення моментів 

заданих сил відносно точок.  

         Практична робота № 1 «Визначення 

моментів заданих сил відносно точок». 

      Поняття розрахункової схеми. Лінії 

дії заданих сил. Плече сили відносно 

точки з урахуванням знаку. 

          Приведення сили до даної точки. 

Приведення плоскої системи сил до 

даного центру 

Поняття довільної плоскої системи 

сил. Теорема. Приведення плоскої 

системи сил до даного центру. Центр 

приведення. Правило багатокутника. 

Головний вектор даної системи.  

Головний момент системи відносно 

центру. 

        Методика визначення опорних 

реакцій балок. 

Шарнірно-рухома опора, шарнірно-

нерухома опора, жорстке защемлення. 

Реакції опор. Види рівнянь рівноваги. 

Методика визначення опорних реакцій 

балок та їх  перевірка. 

         Практична робота № 2 «Визначення 

опорних реакцій балок». 

          Поняття тертя. Тертя ковзання 

Поняття тертя. Види передач на основі 

тертя. Тертя – корисний опір. Види тертя. 

Сила тертя. Тертя ковзання. 

         Три основні закони тертя. Рідинне 

тертя. Види змащувальних матеріалів. 

        Розкладання сили на три вісі 

координат. 

Просторова система сил. 

Рівнодіюча трьох взаємно 

перпендикулярних сил. Модуль і 

напрямок вектора сили. 
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інженерних задач, які повсякденно 

зустрічаються у практичній діяльності. 

                            

                          Розділ 3.  Центр ваги тіла та стійкість рівноваги 
                                                        ( 16 годин ) 

 

Знаннєвий компонент 

Студент:  

Розуміє поняття: паралельна система 

сил; центр системи паралельних сил; 

лінії дії системи паралельних сил; сила 

тяжіння; центр тяжіння тіла; стійка, 

нестійка та байдужа форми рівноваги; 

активні сили; момент рівнодіючої; 

утримуючий момент; коефіцієнт 

стійкості. 

Знає формули: для знаходження 

координат центу тяжіння просторових 

та плоских фігур; для обчислення 

статичного моменту. 

Наводить приклади: різних систем сил; 

положення центрів тяжіння простих 

геометричних фігур (прямокутника, 

трикутника, кругового сектора, кільця). 

 

Діяльнісний компонент 

 

Пояснює відмінності: між центром 

тяжіння просторової та плоскої фігури; 

між методом розбиття складної фігури 

на прості, експериментальним методом 

та  методом доповнень при знаходженні 

координат центру тяжіння. 

 Розв´язує задачі на знаходження центру 

тяжіння складних фігур.  

Досліджує: як можна визначити 

координати центру тяжіння складної 

плоскої фігури на лабораторному стенді 

(експериментальним методом). 

Уміє визначати: центри тяжіння 

різними методами та знаходить похибку 

між отриманими даними. 

Аналізує і тлумачить: різні види 

        Центр системи паралельних сил. 

Координати центру системи паралельних 

сил 

Визначення центру паралельних 

сил. Теореми про складання двох 

паралельних сил, направлених в одну 

сторону та визначення рівнодіючої цих 

сил. Лінія дії рівнодіючої системи 

паралельних сил. Центр системи 

паралельних сил. Знаходження 

координат центру системи паралельних 

сил. 

       Сила тяжіння. Статичний момент 

площі плоскої фігури відносно вісі 

Поняття сили тяжіння. Елементарна 

частка тіла. Система паралельних сил. 

Поняття центру тяжіння тіла. 

Координати центру тяжіння тіла. 

Статичний момент площі плоскої фігури 

відносно вісі.  

 

Методи знаходження координат центру 

тяжіння 

Метод розбиття складної фігури на 

прості. Плоскі фігури, які мають діаметр. 

Плоскі фігури, які мають вісь симетрії. 

Плоскі фігури, маючі  центр симетрії. 

Однорідне тіло, маюче одну площину 

симетрії. Однорідне тіло, маюче центр 

симетрії. Метод доповнень. 

Експериментальний метод. 

          Положення центрів тяжіння 

простих та складних геометричних фігур 

Центр ваги однорідної дуги кола. 

Центр ваги однорідного трикутника. 

Центр ваги однорідного трикутника. 

Центр ваги однорідного паралелограма. 

Центр ваги однорідної трапеції. Центр 

ваги однорідного кругового сектора. 
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рівноваги твердого тіла (стійку, 

нестійку та байдужу); необхідні і 

достатні умови рівноваги вільного 

твердого тіла; умови рівноваги 

невільного тіла; умови рівноваги тіла, 

маючого опорну площину. 

 

Ціннісний компонент 

 

Обгрунтовує: вибір  прийнятого методу 

розрахунку центру тяжіння тіла. 

Оцінює: при якому положенні центру 

ваги тіло буде знаходитись у стійкій 

рівновазі, нестійкій та байдужій. 

Висловлює судження: про ознаки 

рівноваги твердого тіла. 

Доводить: умови рівноваги тіла, 

маючого опорну площину на прикладі 

підпірної стінки. 

Робить висновки: як залежить рівновага 

підпірної стінки від розташування 

рівнодіючої відносно точки В (або 

ребра). 

Усвідомлює: значимість вивчених  тем, 

законів, теорем і розрахунків, як 

необхідну умову для поставлення і 

вирішення багатьох інженерних задач.  

Центр ваги однорідного параболічного 

трикутника. 

         Методика розв’язання задач на 

знаходження центру ваги складних фігур.      

Практична робота №3 «Визначення 

координат центру тяжіння складної 

фігури. 

        Стійка, нестійка та байдужа форми 

рівноваги. Умови рівноваги невільного 

тіла. 

Поняття рівноваги. Стійка форма 

рівноваги та її ознаки. Нестійка форма 

рівноваги та її ознаки. Байдужа форма 

рівноваги та її ознаки. Необхідні і 

достатні умови рівноваги вільного 

твердого тіла. Тіло, яке має нерухому 

точку. Тіло, яке має нерухому вісь. 

Умови рівноваги невільного тіла. 

        Умови рівноваги тіла, маючого 

опорну площину 

Тверде тіло – підпірна стінка на 

жорсткій основі. Сили, які діють на 

стінку. Активні сили. Система збіжних 

сил. Правило паралелограма для 

визначення рівнодіючої. Момент 

рівнодіючої. Утримуючий момент. 

Коефіцієнт стійкості. 

 

 

Розділ 4.  Основні поняття кінематики 
                                                        ( 6 годин ) 

Знаннєвий компонент 

Студент:  

Оперує поняттями і термінами: час і 

простір; матеріальна точка; тіло відліку; 

траєкторія; переміщення; пройдений 

шлях; швидкість; прискорення; 

рівнодійна сил; прискорений рух; 

уповільнений рух; середнє прискорення; 

електрична, механічна , гідравлічна та 

пневматична передачі. 

Пояснює: поняття кінематики точки та 

твердого тіла; геометричні властивості 

простору і часу; способи завдання руху 

         Основні поняття. Простір і час 

Поняття кінематики, системи 

відліку, абсолютного і відносного руху. 

Кінематика точки та кінематика твердого 

тіла. Геометричні властивості простору і 

часу. Одиниці виміру простору і часу. 

         Способи завдання руху точки. 

Геометрія руху. Система відліку. 

Тіло відліку. Траєкторія точки. 

Криволінійний та прямолінійний рух 

точки. 

Два способи завдання руху точки: 

природний та координатний.  

         Швидкість та прискорення. 
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(координатний та природний); 

прискорений рух; уповільнений рух. 

Наводить приклади: циліндричних та 

лобових передач; фрикційних передач; 

конічних та пасових передач; 

Має уявлення про: кінематичні та силові 

співвідношення в передачах; 

передаточне число; механічний 

коефіцієнт  корисної  дії. 

 

Діяльнісний компонент 

 

Спостерігає і описує різні види 

механічного руху і механічної взаємодії 

тіл в природі і техніці. 

Розрізняє: криволінійний та 

прямолінійний рух точки; різні види 

механічних, електричних, гідравлічних 

та пневматичних передач. 

Пояснює відмінності: кінематичних та 

силових співвідношень в передачах; 

недоліки і переваги різних передач. 

 

Ціннісний компонент 

 

Виявляє ставлення та оцінює: на 

якісному рівні результати використання 

знань з кінематики в реальних життєвих 

ситуаціях.  

Використовує  набуті знання розділу у 

навчальній і практичній діяльності. 

Поняття швидкості та прискорення. 

Швидкість – величина векторна. Середня 

швидкість. Істинна швидкість. 

Прискорений рух, уповільнений рух. 

Прискорення – величина векторна. 

Середнє прискорення. Одиниця 

прискорення. 

         Класифікація передаточних 

механізмів. Передаточне число. 

Поняття передачі. Призначення 

передач. Електричні, механічні, 

гідравлічні та пневматичні передачі. 

Класифікація механічних передач. 

Кінематичні та силові співвідношення в 

передачах. Передаточне число. 

Механічний коефіцієнт  корисної  дії. 

         Циліндричні та лобові передачі. 

Використання сили тертя у 

циліндричних  передачах. Фрикційні 

передачі з конічними та циліндричними 

катками. Недоліки фрикційних передач. 

Коефіцієнт ковзання. Передаточне число.  

         Конічні та ремінні передачі 

Поняття конічних передач. Область 

застосування. Конічні зубчасті передачі.  

Основні поняття про пасові 

передачі. Ведучий і ведений вал. 

Передача моменту гнучким в’язем. 

 Шківи, паси і  канати. 

 

 

 

             Розділ 5.  Основні поняття , аксіоми і загальні теорії динаміки 
( 6 годин ) 

 

Знаннєвий компонент 

Студент:  

Пояснює: основну задачу динаміки, а 

саме встановлення залежності між 

характером руху та його фізичними 

причинами.  

Знає базові поняття: ізолююча 

матеріальна точка; інертність; активна і 

реактивна сила; поняття удару; ударна 

         Предмет динаміки. Аксіоми 

динаміки. 

Поняття динаміки. Галілей, 

Ньютон і закони динаміки. Поняття 

ізолюючої матеріальної точки. 

Інертність. Чотири аксіоми, на яких 

базуються закони динаміки.. 

          Дві основні задачі динаміки 

Зв’язок між прикладеними силами 

та виникаючим рухом. Дві основні задачі 
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або миттєва сила; ударний імпульс;  

пружність; непружні і пружні тіла; лінія 

удару; центральний удар; 

нецентральний удар; прямий та косий 

удар. 

Наводить приклади та пояснює: три 

закони динаміки; принцип Даламбера. 

 

Діяльнісний компонент 

 

Спостерігає і описує: зв’язок між 

прикладеними силами та виникаючим 

рухом.  

Класифікує: непружні, пружні і 

ідеально пружні тіла; форми удару. 

Описує та дає  характеристику: 

теоремі про зміну кількості руху та про 

рух центру масс для удару. 

Формулює та пояснює: теорію 

Кельвіна. 

 

Ціннісний компонент 

 

Враховує особливості: законів динаміки 

і зв`язок їх з силами, які викликають цей 

рух. 

Робить висновки: чому в одних 

випадках тіла знаходяться у стані 

спокою або рухаються прямолінійно і 

рівномірно, а в інших – рухаються 

уповільнено або прискорено. 

 Усвідомлює: значимість законів 

динаміки, теорем і розрахунків, 

вирішення багатьох інженерних задач, 

які зустрічаються повсякденно.  

динаміки, які розв’язуються на основі 

аксіом динаміки. Перша задача – за 

заданим рухом матеріальної точки 

визначаються сили, діючі на неї. Друга 

задача – за заданими силами 

визначається рух точки. Зворотна задача 

динаміки. 

        Закони динаміки. Принцип 

Даламбера 

Перший закон динаміки (1 закон 

Ньютона) – ізольована матеріальна точка 

знаходиться у спокої, або рухається 

прямолінійно і рівномірно. 

Другий закон динаміки (2 закон 

Ньютона) – прискорення, яке 

повідомляється матеріальній точці, має 

напрямок сили та пропорційне її модулю. 

Маса даної матеріальної точки. 

Основне рівняння динаміки. Третій 

закон динаміки – сили взаємодії двох 

матеріальних точок рівні за модулем та 

направлені у протилежні сторони. 

Принцип Даламбера.  

          Загальні положення і поняття теорії 

удару. Теорія Кельвіна 

Поняття удару. Ударні або миттєві 

сили. Ударний імпульс. Пружність. 

Непружні і пружні тіла. Лінія удару. 

Центральний удар. Нецентральний удар. 

Прямий та косий удар. 

          Підсумкове заняття 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів 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 

 

Розділ 1. Основні поняття та аксіоми статики 

Тема 1 Вступ. Основні поняття теоретичної 

механіки 

2 2     

Тема 2 Аксіоми статики 2 2     

Тема 3 В’язі та їх реакції 2 2     

Тема 4 Основні поняття векторної алгебри 2     2 

Тема 5 Розв’язок задач «Дія над векторами» 2 2     

Разом : 10 8    2 

Розділ 2. Плоскі та просторові системи сил 

Тема 6 Умови рівноваги плоскої системи 

збіжних сил 

2 2     

Тема 7 Рівновага трьох не паралельних сил 2     2 

Тема 8 Методи розв’язання задач на 

рівновагу збіжних сил.  Розв`язок задач. 

2 2     

Тема 9 Визначення зусиль у стрижнях 

кронштейну 

2     2 

Тема 10 Момент сили відносно точки на 

площі 

2 2     

Тема 11 Пара сил. Момент пари сил на площі 2 2     

Тема 12 Методика визначення моментів 

заданих сил відносно точок 

2 2     

Тема 13 Практична робота №1 «Визначення 

моментів заданих сил відносно точок» 

2  2    

Тема 14 Умови рівноваги плоскої системи пар 2     2 

Тема 15 Розв’язок задач 2 2     

Тема 16 Приведення сили до даної точки. 

Приведення плоскої системи сил до даного 

центру 

2 2     

Тема 17 Рівнодіюча плоскої системи сил. 

Теорема Варіньйона про момент рівнодіючої 

2     2 

Тема 18 Умови рівноваги довільної плоскої 

системи сил 

2     2 

Тема 19 Методика визначення опорних 

реакцій балок 

2 2     

Тема 20 Практична робота  №2 «Визначення 

опорних реакцій балок» 

2  2    
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Тема 21 Розв’язок задач 2 2     

Тема 22 Поняття тертя. Тертя ковзання 2 2     

Тема 23 Рівновага тіла на похилій площині 2     2 

Тема 24 Тертя кочення. Стійкість проти 

перекидання 

2     2 

Тема 25 Просторова система збіжних сил. 

Проекція сили на вісь 

2     2 

Тема 26 Розкладання сили на три вісі 

координат. Паралелепіпед сил 

2 2     

Разом : 42 22    16 

 

Розділ 3. Центр ваги тіла та стійкість рівноваги 

Тема 27 Центр системи паралельних сил. 

Координати центру системи паралельних сил 

2     2 

Тема 28 Сила тяжіння. Статичний момент 

площі плоскої фігури відносно вісі 

2 2     

Тема 29 Методи знаходження координат 

центру тяжіння. Експериментальний метод. 

2 2     

Тема 30 Положення центрів тяжіння простих 

та складних геометричних фігур 

2 2     

Тема 31 Методика розв’язання задач на 

знаходження центру тяжіння складних фігур 

2 2     

Тема 32 Практична робота №3 «Визначення 

координат центру тяжіння складної фігури» 

2  2    

Тема 33 Стійка, нестійка та байдужа форми 

рівноваги. Умови рівноваги невільного тіла 

2 2     

Тема 34 Умови рівноваги тіла, маючого 

опорну площину 

2 2     

Тема 35 Проміжний контроль знань з блоку 

«Статика» (контрольна робота) 

2    2  

Разом : 18 12 2  2 2 

Розділ 4. Основні поняття кінематики 

Тема 36 Основні  поняття.  Простір  і  час. 

Способи завдання руху точки. 

2 2     

Тема 37 Швидкість та прискорення 2 2     

Тема 38 Кінематичні графіки та зв’язок між 

ними 

2     2 

Тема 39 Класифікація передаточних 

механізмів. Передаточне число 

2 2     

Тема 40 Циліндричні та лобові передачі. 

Конічні та ремінні передачі. 

2     2 

Разом : 10 6    4 
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Розділ 5. Основні поняття, аксіоми і загальні теорії динаміки 

Тема 41 Предмет динаміки. Аксіоми динаміки 

Дві основні задачі динаміки 

2     2 

Тема 42 Закони динаміки. Принцип 

Даламбера .Загальні положення і поняття 

теорії удару. Теорія Кельвіна 

2 2     

Тема 43 Удар точки по нерухомій площині. 

Теорема Карно 

2     2 

Тема 44 Семестрова контрольна робота 2    2  

Тема 45 Підсумкове заняття 2 2     

Разом : 10 4   2 4 

Усього годин: 90 52 6  4 28 
 

         5. Теми семінарських занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

          6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Практична робота №1 «Визначення моментів заданих сил 

відносно точок» 
2 

2 Практична робота  №2 «Визначення опорних реакцій балок» 2 

3 
Практична робота №3 «Визначення координат центру тяжіння 

складної фігури» 
2 

 

          7. Теми лабораторних занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

  8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 (4) Основні поняття векторної алгебри 2 

2 (7) Рівновага трьох не паралельних сил 2 

3 (9) Визначення зусиль у стрижнях кронштейну 2 

4 (14) Умови рівноваги плоскої системи пар 2 

5 (17) Рівнодіюча плоскої системи сил. Теорема Вариньона 

про момент рівнодіючої 

2 

6 (18) Умови рівноваги довільної плоскої системи сил 2 

7 (23) Рівновага тіла на похилій площині 2 

8 (24) Тертя кочення. Стійкість проти перекидання 2 
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9 (25) Просторова система збіжних сил. Проекція сили на 

вісь 

2 

10 (27) Центр системи паралельних сил.  Координати  центру 

системи паралельних сил 

2 

11 (38)  Кінематичні графіки та зв’язок між ними 2 

12 (40) Циліндричні та лобові передачі. Конічні та ремінні 

передачі. 

2 

13 (41) Предмет  динаміки.  Аксіоми  динаміки.  Дві  основні 

задачі динаміки 

2 

14 (43) Удар точки по нерухомій площині.  Теорема  Карно 2 

 Разом  28 

 

   9. Індивідуальні завдання 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

 10. Результати навчання 

 

У результаті вивчення  студенти мають набути таких програмних 

компетентностей: 

- інтегральні компетентності (здатність  вирішувати типові спеціалізовані 

задачі та виконувати практичні завдання в галузі будівництва та цивільної інженерії, 

використовуючи  основні теорії та методи фундаментальних та прикладних наук, що 

можуть характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених 

ситуаціях); 

- загальні компетентності (здатність планувати свою діяльність працюючи 

автономно; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність самостійно оволодівати знаннями; навички виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних джерел; здатність 

працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії; здатність 

спілкуватися державною мовою з представниками інших професійних групп різного 

рівня для донесення до фахівців і нефахівців інформації та власного досвіду в галузі 

професійної діяльності; здатність працювати забезпечуючи безпеку діяльності та 

якість виконання робіт; прагнення  до збереження навколишнього середовища; 
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здатність складати  тексти, робити презентації  та повідомлення  для аудиторії  та 

широкого загалу державною мовою). 

- спеціальні ( фахові, предметні ) компетентності (здатність до розуміння 

основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 

соціально-економічних наук; здатність до критичного осмислення  і застосування 

основних теорій, методів та принципів природничих наук). 

 

    11. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з «Теоретичної 

механіка» 

 

Під час визначення рівня навчальних досягнень з теоретичної механіки оцінюється: 

 рівень володіння теоретичними знаннями; 

 рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач 

чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, комбінованих 

тощо); 

Критерії оцінювання рівня володіння студентами теоретичними знаннями 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

  

I. 

Початковий 

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання законів, аксіом, теорем з допомогою 

викладача, відповідає на запитання, що потребують 

відповіді «так» чи «ні» 

2 Студент описує закони , аксіоми, теореми на основі 

свого попереднього досвіду, з допомогою викладача 

відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді 

3 Студент з допомогою викладача зв'язно описує закони 

та аксіоми механіки або його частини без пояснень 

відповідних причин, називає фізичні явища, розрізняє 

буквені позначення окремих величин 

  

II. Середній 

4 Студент з допомогою викладача описує закони та 

аксіоми, без пояснень наводить приклади, що 

ґрунтуються на його власних спостереженнях чи 

матеріалі підручника, розповідях викладача тощо 

5 Студент описує закони, аксіоми, умови рівноваги, 

відтворює значну частину навчального матеріалу, знає 
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одиниці вимірювання окремих величин і формули з 

теми, що вивчається 

  

III. 

Достатній 

7 Студент може пояснювати закони механіки, теореми, 

аксіоми, умови рівноваги, виправляти допущені 

неточності, виявляє знання і розуміння основних 

положень (законів, понять, формул, теорій). Оперує 

поняттями і термінами 

8 Студент уміє пояснювати закони, теореми, аксіоми, 

методи, аналізувати, узагальнювати знання, 

систематизувати їх, зі сторонньою допомогою 

(викладача, одногрупників тощо) робити висновки 

Спостерігає і описує різні види механічного руху і 

механічної взаємодії тіл в природі і техніці. 

 

9 Студент вільно та оперативно володіє вивченим 

матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить 

приклади його практичного застосування та аргументи 

на підтвердження власних думок 

  

IV. Високий 

10 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 

використовує наукову термінологію, вміє 

опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові 

факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх 

відповідно до поставленої мети  

11 Студент на високому рівні опанував програмовий 

матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює 

різноманітні явища, факти, теорії, закони. 

використовує здобуті знання і вміння в нестандартних 

ситуаціях, поглиблює набуті знання . 

Розуміє важливість і роль теоретичної механіки у 

будівництві та інших галузях. 

12 Студент має системні знання, виявляє здібності до 

прийняття  рішень, уміє аналізувати закони, теореми, 

аксіоми, теорії,  робить відповідні висновки й 

узагальнення, уміє знаходити й аналізувати додаткову 

інформацію Усвідомлює значимість законів, теорем і 

розрахунків, як необхідну умову для поставлення і 

вирішення багатьох інженерних задач, які повсякденно 

зустрічаються у практичній діяльності. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів при розв'язуванні задач 

 

Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є їх 

складність, яка залежить від: 

1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, здійснюваних 

студентом; такими кроками можна вважати вміння (здатність): 

 усвідомити умову задачі; 

 записати її у скороченому вигляді; 

 зробити схему або малюнок (за потреби); 

 виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи 

довідниках; 

 виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; 

 скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження шуканої 

величини; 

 виконати математичні дії й операції; 

 здійснити обчислення числових значень невідомих величин; 

 аналізувати і будувати графіки; 

 перевіряти правильність розв'язку задачі; 

2) раціональності обраного способу розв'язування; 

3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за 

алгоритмом) або нестандартного). 

Початковий    

рівень  

(1-3 бали) 

Студент уміє розрізняти величини, одиниці вимірювання з 

певної теми, розв'язувати задачі з допомогою викладача лише 

на відтворення основних формул; здійснює найпростіші 

математичні дії 

Середній 

рівень  

(4-6 балів) 

Студент розв'язує типові прості задачі (за зразком), виявляє 

здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою 

викладача 

Достатній 

рівень  

(7- 9 балів) 

Студент самостійно розв'язує типові задачі з одної теми, 

обґрунтовуючи обраний спосіб або метод розв'язку 

Високий 

рівень 

 (10- 12 балів) 

Студент самостійно розв'язує комбіновані типові задачі 

стандартним або оригінальним способом, розв'язує 

нестандартні задачі 
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         12. Засоби оцінювання: 

 

          Види оцінювання: 

- діагностичний контроль; 

- поточний контроль; 

- повторний контроль; 

- тематичний контроль; 

- підсумковий контроль. 

        Форми контролю: 

- письмове опитування; 

- усне опитування на заняттях; 

- тестовий контроль знань з різних тем; 

- перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

- розв’язання задач за індивідуальними завданнями; 

- виконання практичних робіт; 

- написання  контрольних робіт. 

 

          13. Методичне забезпечення: 

 

Навчально - методичний комплекс (НМК) з предмету «Теоретична механіка»: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Комплект завдань для семестрової контрольної роботи. 

4. Комплект тестових завдань для контрольної роботи. 

5. Завдання для олімпіади. 

6. Завдання для практичних робіт 

7. Термінологічний словник. 

8. Презентації до лекцій 

9. Алгоритми розв’язку задач. 

10. Пакети індивідуальних завдань для розв’язку  

11. Питання для самоконтролю. 

 

         14. Рекомендовані джерела інформації: 

 

         Основна: 

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

 

          Допоміжна: 

1. Мовнин М.С. Теоретическая механика. Учебник. Л., 1972. 

2. Чернилевский Д.В. Техническая механика. Учебник. М., 1982. 

3. Мазурина Т.Н. Методические указания и контрольные задания. М., 1990. 

4. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. М., 1989. 
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5. Федуліна А.І. Теоретична механіка. Навчальний посібник. К., «Вища школа», 

2005. 

6. Презентації до лекцій.  

7. Інформаційні ресурси. 
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