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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Вища математика. 
2. Теоретична механіка. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Деталі машин. 
2. Основи проектних розрахунків, модернізація та динаміка транспортних 
систем 
3. Діагностика, експлуатація та ремонт транспортних машин 
4. Експлуатація верстатів та верстатних систем 
5. Автоматизовані виробничі системи та технологічне оснащення верстатів 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 

як обґрунтовано вибирати, проектувати і розраховувати елементи 
конструкцій і машин ще до їх побудови з  урахуванням специфіки, 
спеціалізації та забезпечення економічних і екологічних показників тієї 
галузі промисловості, де він буде працювати; мати достатні знання методів 
розрахунку елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість  з 
врахуванням фізико-механічних властивостей матеріалів і конструктивних 
форм деталей машин і конструкцій. 

При проведенні розрахунків необхідно прагнути до поєднання надійної 
роботи конструкції з її дешевизною, домагатися найбільшої міцності при 
найменших витратах матеріалів; засвоїти методики розв’язання практичних 
задач на основі знань, умінь та навиків сформувати мислення інженера 

 
вміти: 

розраховувати елементи конструкцій різних форм, з вибором 
розрахункової схеми, на міцність, жорсткість та стійкість; при розтягу 
(стиску) визначити внутрішні зусилля, напруження і деформації і вирішувати 
проблемні питання щодо забезпечення умов експлуатації при зсуві, крученні 
та згині на основі аналізу внутрішніх силових факторів вміти находити 
небезпечний переріз та небезпечну точку у цьому перерізі, складати умови 
міцності для нормальних та дотичних напружень, з умов жорсткості 
знаходити оптимальні розміри і форми деталей з використанням ЕОМ. 

При складному опорі виконувати всі види розрахунків на міцність та 
жорсткість, а також загальними методами визначати переміщення в пружних 
статично визначуваних і невизначуваних системах: 

на основі метода послідовних приближень вміти знаходити розміри 
перерізів стиснутих стержнів з використанням алгоритмів рішення, а також 
визначати критичну силу; 

застосовуючи метод Даламбера, вміти складати умови міцності при 
динамічних навантаженнях та виконувати всі види розрахунків. 



3. Зміст робочої програми 
 

Змістовий модуль 1. Розтяг, стиск 
Тема 1. Задачі курсу. Моделювання об’єктів курсу: матеріалів, 

елементів, конструкцій, опорних закріплень, зовнішніх навантажень. Основні 
гіпотези, обмеження і принципи. Види деформацій. 

Тема 2 . Розтягання й стискання. Метод перерізів. Внутрішні зусилля. 
Нормальні напруження, деформації. Закон Гука. Коефіцієнт  Пуассона. 

Умови міцності і жорсткості. Види розрахунків. Механічні випробування 
матеріалів. Статично невизначувані задачі. 

Тема 3. Основи теорії напруженого стану. Види напружених станів. 
Узагальнений закон Гука. 

Тема 4. Потенціальна енергія деформації. Класичні критерії (теорії) 
міцності. 

Змістовний модуль 2. Зсув, кручення 
Тема 5. Геометричні характеристики плоских перерізів. Моменти 

інерції відносно паралельних осей та при повороті координатних осей. 
Головні осі. Головні моменти інерції. 

Тема 6. Зсув. Закон Гука при чистому зсуві. Умови міцності на зріз та 
зминання. Практичні розрахунки. Питома потенціальна енергія деформації. 

Тема 7. Кручення. Внутрішні зусилля. Напруження і деформації при 
крученні брусу круглого поперечного перерізу. Закон Гука. Умови міцності 
та жорсткості. Види розрахунків. Раціональні форми поперечних перерізів 
валів. Статично невизначувані задачі при крученні. 

Змістовний модуль 3. Згин 
Тема 8. Внутрішні зусилля. Епюри. Нормальні і дотичні напруження. 

Умови міцності. Види розрахунків. Раціональна форма перерізу балки. 
Переміщення при згинанні. Диференціальне рівняння зігнутої осі балки. 
Визначення переміщень за методом початкових параметрів, розрахунок на 
жорсткість. 

Змістовний модуль 4. Енергетичні методи визначення переміщень 
Тема 9. Загальні теореми про пружні системи. Теореми про взаємність 

робіт і переміщень. Метод Мора для визначення переміщень. Обчислення 
інтегралів Мора способами Верещагіна. Потенціальна енергія деформації. 

Тема 10. Статично невизначувані системи. Основні поняття та 
визначення, статична невизначуваність плоских систем. Розрахунок простих 
статично невизначуваних систем. Багатопрольотні нерозрізні балки. Рівняння 
трьох моментів. Рівняння трьох моментів при наявності консолей і 
затиснення. 

Змістовний модуль 5. Складний опір 
Тема 11. Косе згинання. Напруження при косому згинанні. Епюри 

нормальних напружень. Положення нейтральної лінії. Деформації при косому 
згинанні. Згинання з крученням. Позацентрове стискання-розтягання прямого 
брусу. Ядро перерізу і його властивості. Умови міцності. Розрахунки на 



міцність при одночасній дії згинання, кручення й розтягання (стискання). 
Розрахунок плоских кривих брусів. 

Тема 12. Стійкість стиснутих стержнів. Формула Ейлера. Критичні 
напруження. Стійкість при напруженнях, що перевищують границю 
пропорційності (формула Ф.С. Ясинського). Розрахунки на стійкість за 
допомогою коефіцієнтів зменшення основного допустимого напруження. 
Добір матеріалу і раціональних форм поперечних перерізів для стиснутих 
стержнів. 

Змістовний модуль 6. Динамічні навантаження 
Тема 13. Динамічні задачі, які приводяться до статичних задач. 

Розрахунки при ударних навантаженнях. Механічні властивості матеріалів 
при ударі. 

Тема 14. Опір матеріалів дії повторно-змінних напружень, явище 
втомленості матеріалів. Цикли напружень і їх основні характеристики. Границя 
витривалості. Діаграми граничних напружень. Розрахунок на міцність при 
повторно-змінних навантаженнях. Вплив конструктивно-технологічних 
факторів на границю витривалості. Практичні заходи підвищення опору 
втомленості матеріалу. 
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