
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної  

дисципліни  

Теоретична механіка (зі змістовим модулем «Опір 

матеріалів») 

Повна офіційна назва закладу  

вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного  

підрозділу  

Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету 

Розробник(и) Васильєв Володимир Іванович, Приходько Олександр 

Миколайович, викладачі Класичного фахового коледжу 

Сумського державного університету 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень 

Семестр вивчення навчальної  

дисципліни 

16 тижнів протягом 3-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (16 години лекцій, 32 годин практичних 

занять), 102 години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової 

підготовки за спеціальністю 

Передумови для вивчення  

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вища математика (зі змістовим 

модулем «Теорія ймовірностей і математична 

статистика»)», «Будівельні конструкції», «Інженерна та 

комп'ютерна графіка» 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними положеннями і законами 

технічної механіки, умовами рівноваги сил при взаємодії тіл, умовами міцності і жорсткості 

навантажених деталей і конструкцій, законами руху матеріальної точки і фізичного тіла. 

  



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА 

Тема 1. Статика. Основні поняття статики. Аксіоми статики. Зв’язки та їхні реакції 

Мета й зміст предмета, його роль у підготовці техніків-будівельників. Вступ. Основні поняття 

статики. Сила і її характеристика. Матеріальна точка. Абсолютно тверде тіло. Сила. Система сил. 

Аксіома 1. – Перший закон Ньютона – принцип інерції. Аксіома 2. – Умова рівноваги двох сил. 

Аксіома 3. –  Принцип прикладання та відкидання зрівноважу вальних сил. Наслідки аксіоми 3. 

Аксіома 4. – Правило паралелограма. Аксіома 5. – Закон дії та протидії 

Поняття про вільні і невільні тіла. Поняття про основні види зв’язки та їхні реакції. Основна задача 

теоретичної механіки. Принцип звільнення (аксіома 6) 

Тема 2. Плоска система збіжних сил. Балкові системи. Навантаження 

Визначення рівнодійної системи сил. Геометричне визначення. Метод послідовного додавання. 

Окремі випадки визначення рівнодійної двох сил залежно від значень кута . Аналітичне 

визначення. Метод проекцій сили на вісь. Розкладення сил на дві складові, прикладені у тій самій 

точці 

Характеристики балкових систем. Опорні пристрої балкових систем. Види систем. Поняття про 

навантаження. Класифікація навантаження 

Тема 3. Плоска система паралельних сил. Плоска система довільно розташованих сил 

Поняття про плоску систему паралельних сил. Складання двох паралельних сил, напрямлених в один 

бік. Складання двох паралельних сил, напрямлених у різні боки. Характеристика пари сил. 

Властивості пари сил. Складання пар сил, розміщених в одній площині. Поняття про плоску систему 

довільно розташованих сил. Характеристика моменту сили відносно точки. Різниця між моментом 

пари сил і моментом сили. Зведення сили до заданої точки. Зведення плоскої системи сил до заданої 

точки. Випадки зведення плоскої системи сил. Визначення рівнодійної плоскої системи сил. Теорема 

про момент рівнодійної. Теорема Варіньона. Умова рівноваги плоскої системи довільно розміщених 

сил. Три види рівнянь рівноваги. Умова рівноваги плоскої системи паралельних сил. Два види 

рівнянь рівноваги 

Тема 4. Центр тяжіння 

Поняття про центр тяжіння. Властивості центру тяжіння. Визначення координат центра системи 

паралельних сил. Визначення координат центра ваги тіла. Способи визначення координат центру 

тяжіння тіла. Алгоритм визначення центра ваги плоских фігур. Аналітичний розрахунок центра 

тяжіння складного поперечного перерізу. Стійкість рівноваги твердого тіла. Стійкість тіла, яке 

спирається на площину 

Тема 5. Основні поняття кінематики та динаміки 

Основні поняття кінематики. Система відліку. Траєкторія. Швидкість. Прискорення. Кінематика 

точки. Способи задання руху точки. Швидкість руху точки. Перехід від координатного способу руху 

точки до натурального. Прискорення точки. Рух точки. Аналіз прискорення. Рівнозмінний рух точки. 

Кінематичні графіки і зв’язок між ними. Кінематика твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла. 

Обертальний рух твердого тіла. Основні поняття та аксіоми динаміки. Закон інерції. Основний закон 

динаміки матеріальної точки. Закон незалежності дії сил. Закон взаємодії. Дві основні задачі 

динаміки. Рух матеріальної точки. Метод кінетостатики. Ідеальні та реальні в’язі. Сила інерції при 

прямолінійному русі матеріальної точки. Принцип Д’Аламбера.  

Змістовий модуль 2.  

ОСНОВИ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ 

Тема 6. Основні поняття і положення опору матеріалів. Поняття про деформацію. Метод 

перерізів. Осьовий розтяг та стиск 

Основна задача дисципліни. Основні поняття та визначення. Характеристика геометрії тіл. Основні 

гіпотези та принципи опору матеріалів. Одиниці вимірювання фізичних та механічних величин в 

опорі матеріалів. Зовнішні сили. Класифікація навантаження. Поняття про деформацію. Основні 

види деформації бруса. Внутрішні сили. Визначення внутрішніх сил (метод перетинів). Поняття про 

напруження. Внутрішні сили при розтягуванні і стисненні. Нормальні напруги в поперечному 



 

перерізі бруса. Деформації при осьовому розтягу стисненні. Закон Гука. Модуль поздовжньої 

пружності. Відносна поперечна деформація. Коефіцієнт поперечної деформації (коефіцієнт 

Пуассона). Механічні випробування матеріалів. Закон розвантаження і повторного навантаження. 

Поняття про наклеп. Робота зовнішніх і внутрішніх сил при розтягуванні (стисканні). Допустимі 

напруги для матеріалів. Коефіцієнт запасу міцності. Розрахунки на міцність при розтягуванні 

(стисканні). Впливи власної ваги бруса на напруження. Поняття про статично невизначених 

завданнях на розтягуванні і стиснення. Впливи температури на напруження і деформації. Поняття 

про місцеві напружених (концентрація напруги) 

Тема 7. Геометричні характеристики плоских перерізів. Прямий згин прямого бруса 

Осьовий, полярний і відцентровий моменти інерції. Визначення моментів інерції найпростіших 

перетинів. Осьовий момент інерції прямокутника. Відцентровий момент інерції прямокутника. 

Момент інерції кола. Осьової момент інерції кругового кільця. Осьової момент інерції трикутника. 

Осьової момент інерції коробчатого перетину. Залежності між моментами інерції щодо паралельних 

осей. Формули переходу для моментів інерції при повороті осей. Моменти інерції складних 

перетинів. Головні осі інерції і головні центральні моменти інерції. Основні поняття і визначення 

про згин. Поперечна сила і згинальний момент. Правила знаків. Залежності між згинальним 

моментом, поперечною силою і інтенсивністю розподіленого навантаження (теорема Д. І. 

Журавського). Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів. Застосування теореми Д. І. 

Журавського при побудові епюр поперечних сил і згинальних моментів. 

Тема 8. Стійкість стиснутих стержнів 

Поздовжній вигин. Поняття про стійкість прямолінійної форми стиснутого стержня. Критична сила. 

Формула Л. Ейлера для визначення величини критичної сили. Впливу способу закріплення кінців 

стрижня на величину критичної сили Критичне напруження. Стійкість. Межі застосовності формули 

Л. Ейлера. Формули Ф. С. Ясинського. Допустиме напруження при поздовжньому згині. Коефіцієнт 

зменшення допустимої напруги на стиск при поздовжньому згині. Розрахунок стиснутих стрижнів 

за допомогою таблиць. Поняття про поздовжньо - поперечний вигин 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН 1. Знати основні поняття, і закони механіки. Орієнтуватися в основних методах, за 

допомого яких вивчається рівновага і рух різних механічних систем. Знаходити 

напрям реакції всіх видів ідеальних зв'язків. Аналізувати дію навантаження на 

балкову систему. Знати умову рівноваги різних систем сил (плоскої системи збіжних, 

паралельних та довільно розташованих). Визначати моменти сил відносно: а) щодо 

точки; б) щодо осі (для випадку розташування сили в площині, перпендикулярній 

осі). Застосовувати професійні й наукові знання при проведенні технічних 

розрахунків на рівновагу різних систем сил. Вирішувати завдання, що зводяться: а) 

до рівноваги плоскої системи будь-якого числа сил, що сходяться (аналітичним 

методом); б) до визначення опорних реакцій консольних, двохопорних балок і інших 

тіл, навантажених зосередженими силами і моментами. 

РН 2. Орієнтуватися в способах визначення координат центру тяжіння тіла. Застосовувати 

алгоритм визначення центра ваги плоских фігур. Демонструвати спроможність 

виконати аналітичний розрахунок центра тяжіння складного поперечного перерізу. 

Знати основні поняття кінематики та аксіоми динаміки. Вирішувати завдання на 

визначення: а) пройденого шляху, швидкості і прискорення (дотичного і 

нормального) крапки, рухомої по заданій траєкторії, або поступально рухомого тіла; 

б) кутового переміщення, кутової швидкості і кутового прискорення тіла, що 

обертається; в) швидкості, дотичного і нормального прискорення будь-якої точки 

тіла, що обертається; Застосовувати метод кінетостатики при вирішенні завдань на 

поступальний рух тіла, зокрема з урахуванням сили тертя. 



 

РН 3. Знати основні поняття і положення опору матеріалів. Аналізувати основні види 

деформації бруса та внутрішні сили, які внаслідок цього виникають. Застосовувати 

метод перерізів для визначення внутрішніх сил в поперечному перерізі. 

Орієнтуватися в  геометричних характеристиках плоских перерізів. 

Використовувати технічні методи при проведенні розрахунку стержня на стійкість. 

Знати основні поняття про динамічні навантаження. Орієнтуватися в основних 

розрахунках за граничними станами. 

РН 4. Застосовувати метод перетинів для визначення виду навантаження в будь-якому 

поперечному перетині прямого бруса; Будувати епюри по довжині прямого бруса, 

навантаженого тільки зосередженими силами і моментами: а) подовжніх сил при 

розтязі (стиску); б) моментів, що вигинають, при прямому поперечному згині. 

Визначати подовження (укорочення) бруса при деформації розтягу (стиску). 

Виконувати перевірочні і проектні розрахунки прямих брусів, що мають прості 

поперечні перетини з двома осями симетрії і навантажених тільки зосередженими 

силами і моментами, з умови міцності при: а) розтягуванні; б) прямому поперечному 

вигині. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 5. Визначати та оцінювати величину навантаження та напружено-деформований стан 

ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), враховувати кліматичні,  

інженерно-геологічні та екологічні особливості території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних об'єктів, визначати та оцінювати фізико-

механічні властивості ґрунтів, навантаження та напружено-деформований стан 

ґрунтових основ і несучих конструкцій будівель (споруд). 

ПРН 10. Демонструвати розуміння надійності та спроможність до використання засобів 

забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних 

мереж. 

ПРН 12. Демонструвати вміння виконувати розрахунки та креслення основних 

технологічних процесів та елементів будівель і споруд, в тому числі з допомогою 

сучасного програмного забезпечення, виконувати економічний аналіз при 

проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд, організовувати і 

планувати послідовність проведення заходів з проектування, будівництва та 

експлуатації будівель і споруд. Проектувати або організовувати працю на 

будівельному майданчику з урахуванням правил безпеки праці. Контролювати 

якість виконання будівельно-монтажних робіт та будівель в цілому. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА 

Тема 1. Основні поняття статики. Зв’язки та їхні реакції 

Л 1. 

Вступ. Основні поняття статики. Сила і її характеристика. Характеристика основних 

аксіом статики. Поняття про вільні і невільні тіла. Поняття про основні види зв’язки та 

їхні реакції. Основна задача теоретичної механіки. Принцип звільнення (аксіома 6) 

 



 

Тема 2. Плоска система збіжних сил. Балкові системи. Навантаження 

Л 2. 

Поняття про плоску систему збіжних сил. Аналітична та геометрична умови рівноваги 

плоскої системи збіжних сил. Визначення рівнодійної системи сил. Геометричне 

визначення (метод послідовного додавання), аналітичне визначення (метод проекції 

сили на вісь). Поняття про балку та її структурна будова. Характеристика опорних 

пристроїв балкової системи. Поняття про раму та її структурна будова. Ферма, її 

структурна будова та класифікація. Поняття про навантаження. Класифікація 

навантаження 

ПЗ 1. Рівновага плоскої системи збіжних сил 

Тема 3. Плоска система паралельних сил. Плоска система довільно розташованих сил 

Л 3. 

Поняття про плоску систему паралельних сил. Поняття про пару сил. Властивості пари 

сил. Момент пари сил. Правило знаків для моменту. Умова рівноваги плоскої системи 

паралельних сил. Поняття про плоску систему довільно розташованих сил. 

Характеристика моменту сили відносно точки. Різниця між моментом пари сил і 

моментом сили. Зведення сили до заданої точки. Зведення плоскої системи сил до 

заданої точки. Випадки зведення плоскої системи сил. Визначення рівнодійної плоскої 

системи сил. Теорема про момент рівнодійної. Теорема Варіньона. Умова рівноваги 

плоскої системи довільно розміщених сил. Три види рівнянь рівноваги. Умова рівноваги 

плоскої системи паралельних сил. Два види рівнянь рівноваги 

ПЗ 2. Рівновага плоскої системи паралельних сил 

ПЗ 3. Рівновага плоскої системи довільно розташованих сил 

ПЗ 4. Визначення опорних реакцій консольної балки 

Тема 4. Центр тяжіння 

Л 4. 

Поняття про центр тяжіння. Властивості центру тяжіння. Визначення координат центра 

системи паралельних сил. Визначення координат центра ваги тіла. Способи визначення 

координат центру тяжіння тіла. Алгоритм визначення центра ваги плоских фігур. 

Аналітичний розрахунок центра тяжіння складного поперечного перерізу. Стійкість 

рівноваги твердого тіла. Стійкість тіла, яке спирається на площину 

ПЗ 5. Аналітичний розрахунок центра тяжіння складного поперечного перерізу 

ПЗ 6. 
Аналітичний розрахунок центра тяжіння складного поперечного перерізу з прокату 

стандартного сортаменту 

Тема 5. Основні поняття кінематики та динаміки 

Л 5. 

Основні поняття кінематики. Система відліку. Траєкторія. Швидкість. Прискорення. 

Кінематика точки. Способи задання руху точки. Швидкість руху точки. Перехід від 

координатного способу руху точки до натурального. Прискорення точки. Рух точки. 

Аналіз прискорення. Рівнозмінний рух точки. Кінематичні графіки і зв’язок між ними. 

Кінематика твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла. Обертальний рух твердого 

тіла. Порівняння формул прямолінійного руху точки і обертального руху твердого тіла. 

Залежність між лінійною і кутовою швидкостями. Залежність між лінійним 

прискоренням та кутовими швидкістю і прискоренням. Складний рух точки. Складові 

складного руху. Теореми про додавання швидкостей і прискорень при складному русі. 

Плоскопаралельний рух. Характеристика плоскопаралельного руху. Визначення 

швидкості будь-якої точки при плоско паралельному русі. Властивість 



 

плоскопаралельного руху. Миттєвий центр швидкостей. Випадки положення миттєвого 

центра. Основні поняття та аксіоми динаміки. Закон інерції. Основний закон динаміки 

матеріальної точки. Закон незалежності дії сил. Закон взаємодії. Дві основні задачі 

динаміки. Рух матеріальної точки. Метод кінетостатики. Ідеальні та реальні в’язі. Сила 

інерції при прямолінійному русі матеріальної точки. Принцип Д’Аламбера. 

ПЗ 7. Визначення кінематичних характеристик будь-якої точки при плоскопаралельному русі 

ПЗ 8. Визначення кінематичних характеристик будь-якої точки при обертальному русі 

ПЗ 9. Визначення динамічних характеристик руху тіла 

Змістовий модуль 2.  

ОСНОВИ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ 

Тема 6. Основні поняття і положення опору матеріалів. Поняття про деформацію. Метод 

перерізів. Осьовий розтяг та стиск 

Л 6. 

Основні поняття та визначення. Характеристика геометрії тіл. Основні гіпотези та 

принципи опору матеріалів. Одиниці вимірювання фізичних та механічних величин в 

опорі матеріалів. Зовнішні сили. Класифікація навантаження. Поняття про деформацію. 

Метод перерізів. Внутрішні сили. Поняття про напруження. Осьовий розтяг та стиск. 

Відносна поперечна деформація. Коефіцієнт Пуассона. Механічні випробування 

матеріалів при розтязі (стиску). Допустимі напруження для матеріалів. Коефіцієнт 

запасу міцності 

ПЗ 10. 
Побудова епюр поздовжніх сил, нормальних напружень та переміщень поперечних 

перерізів при розтязі (стиску) 

ПЗ 11. Розрахунок на міцність при розтязі (стиску) за методом граничних станів 

Тема 7. Геометричні характеристики плоских перерізів. Прямий згин прямого бруса 

Л 7. 

Осьовий, полярний і відцентровий моменти інерції. Визначення моментів інерції 

найпростіших перетинів. Основні поняття і визначення про згин. Поперечна сила і 

згинальний момент. Правила знаків. Залежності між згинальним моментом, поперечною 

силою і інтенсивністю розподіленого навантаження (теорема Д. І. Журавського). 

Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів. Застосування теореми Д. І. 

Журавського при побудові епюр поперечних сил і згинальних моментів. Нормальні 

напруження при згині. Жорсткість перерізу балки при вигині. Розрахунок балок на 

міцність при згині. Раціональні форми перетину балок. Дотичні напруження при згині. 

Формула Д. І. Журавського для визначення дотичних напружень при вигині. 

Визначення дотичних напружень в балках прямокутного і двотаврового перетину. 

Головні напруги при поперечному вигині. Поняття про вигин тонкостінних балок центрі 

вигину. Лінійні та кутові переміщення при вигині. Визначення лінійних і кутових 

переміщень для найпростіших випадків навантаження статично визначених балок. 

Метод початкових параметрів. Потенційна енергія деформації при вигині. Теорема про 

взаємність робіт. Формула Мора і правила Верещагіна. Розрахунок балок на жорсткість. 

Найпростіші статичні невизначені балки. 

ПЗ 12. 
Побудова епюр поздовжніх сил, нормальних напружень та згинальних моментів при 

згині 

ПЗ 13. 
Побудова епюр поздовжніх сил, нормальних напружень та згинальних моментів при 

дії поперечних навантажень на консольні балки 



 

ПЗ 14.  Проектувальний розрахунок балки при дії згинальних навантажень 

ПЗ 15. 
Побудова епюр поздовжніх сил, нормальних напружень та згинальних моментів при 

складному опорі балок 

Тема 8. Стійкість стиснутих стержнів 

Л 8. 

Поздовжній вигин. Поняття про стійкість прямолінійної форми стиснутого стержня. 

Критична сила. Формула Л. Ейлера для визначення величини критичної сили. Впливу 

способу закріплення кінців стрижня на величину критичної сили Критичне напруження. 

Стійкість. Межі застосовності формули Л. Ейлера. Формули Ф. С. Ясинського. 

Допустиме напруження при поздовжньому згині. Коефіцієнт зменшення допустимої 

напруги на стиск при поздовжньому згині. Розрахунок стиснутих стрижнів за 

допомогою таблиць. Поняття про поздовжньо-поперечний вигин 

ПЗ 16. Розрахунок на стійкість центрально-стиснутих стержнів 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції 

НД 2. Опитування за питаннями практичних та лабораторних занять 

НД 3. Виконання розрахунків на практичних та лабораторних заняттях 

НД 4. Тестування в LMS MOODLE 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційні лекції 

МН 2. Проблемні лекції.  

МН 3. Практико-орієнтоване навчання (виконання розрахункових завдань).  

МН 4. Практичні заняття. 

МН 5. Лабораторні заняття.  

МН 6. Змішане навчання (blended-learning). 

Лекції надають здобувачам вищої освіти теоретичну основу з основ проєктування контрольно-

вимірювальних інструментів, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 

1., РН 2., РН 3 та РН 4.). Навчання через створення проблемних ситуацій ще до того, як здобувачі 

освіти отримають всю необхідну інформацію, що становить для них нове знання, наприклад про 

спосіб вирішення тієї чи іншої задачі (проблемна лекція).  Формуванню практичних умінь і навичок 

здобувачів освіти, забезпеченню зв’язку між теоретичними знаннями та реальною професійною 

діяльністю сприяє виконання розрахункових завдань (практико-орієнтоване навчання).  Лекції 

доповнюються практичними заняттями, які надають здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах (РН 1., РН 2., РН 3 та РН 4.). Навчання 

через blended-learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого 

здобувач вищої освіти здобуває знання як очно, так і самостійно он-лайн, дозволяє створити 

комфортне освітнє цифрове середовище та забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

 

  



 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання  

Шкала  

оцінювання  

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна  

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з  

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з  

кількома помилками 

4 (добре) 

82-89 

С 

В загальному правильна  

робота з певною кількістю  

помилок 

74-81 

D 
Непогано, але зі значною  

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє  

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання 

практичних і тестових завдань, оцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

здобувачами вищої освіти виконаних практичних та лабораторних завдань  

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестування в LMS MOODLE. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4. Графічна перевірка. 

М 5. Перевірка виконання лабораторного завдання (виконання, захист, обговорення). 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/) 

Форма підсумкового контролю – залік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

ЗН 2. Прилади (вимірювальні) 

ЗН 3. Графічні засоби 

ЗН 4. Модель консольної балки, модель двотаврової балки, Модель рами 

ЗН 5. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-опитування) 

ЗН 6. 
Програмне забезпечення «Особистий кабінет» (з доступом до бібліотечно- 

інформаційної системи СумДУ) 

ЗН 7. Система автоматизованого проєктування AutoCAD 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна  

література 

 

1. Кузьо І. Теоретична механіка. К.: Фоліо, 2017. 780 с. 

2. А. Куценко, М. Бондар, М. Чусов. Прикладна механіка (Опір матеріалів).  

Навчальний посібник К: Центр навчальної літератури, 2019. 736 с. 

3. Опір матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Коростильов, О. 

Є. Лугінін, В. В. Спіхтаренкота ін.; за ред. Л. І Коростильова. Миколаїв: НУК, 

2017. 300 с.  

4. Опір матеріалів [Електронний ресурс] : конспект лекцій /  О. А. 

Овчаренко.  Старобільськ : ФОП Паляниця В. А., 2018. 125 с.  

Допоміжна  

література 

 

 

 

 

 

1. Федуліна А.І. Теоретична механіка. К.: Вища школа, 2005. 360 с. 

2. Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності 

[Електронний ресурс] : курс лекцій / Н. І. Хомик, Т. А. Довбуш, Н. А. 

Рубінець. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. 232 с.  

3. Теоретична і прикладна механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч.І 

/ В.М. Булгаков, О.М. Черниш, М.Г. Березовий, В.В. Яременко. К. : ЦУЛ, 

2017. 751 с.  

4. Теоретична механіка [Електронний ресурс] : підручник 

/ В. М. Булгаков, В. В. Яременко, О. М. Черниш, М. Г. Березовий. К. : ЦУЛ, 

2017. 640 с.  

7. Павловський М.А. Теоретична механіка: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. К., Техніка, 2002. 510 с. 

8. Писаренко Г.С. та ін. Опір матеріалів. К.: Вища школа, 2004. 655 с. 

9. Технічна механіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. П. 

Шпачук.  Х. : Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова, 

2019. 179 с.  

Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

1. Васильєв В.І., Приходько О.М. Теоретична механіка (зі змістовим модулем 

«Опір матеріалів») [дистанційний курс для здобувачів фахової передвищої 

освіти зі спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія]. URL: 

https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/view.php?id=681 

 


