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1. Мета дисципліни 
Мета дисципліни – ознайомлення з основними положеннями, зокрема з основними типами 

деформації стрижнів, та методами опору матеріалів та їх застосуванням при практичних 
розрахунках. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
Для успішного опанування курсу «Основи опору матеріалів» студент повинен: 

1. Знати основні поняття, факти та теореми курсів «Теоретична механіка», та 
«Математичний аналіз». 

2. Вміти активно використовувати та творчо застосовувати зазначені вище знання в 
процесі опрацювання матеріалу курсу «Основи опору матеріалів». 

3. Володіти елементарними навичками обчислення похідних та інтегралів (в тому числі і 
кратних), знаходження первісних функцій, реакцій в статично визначених системах. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Основи опору матеріалів» є складовою освітньої програми 

підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр»  галузі знань 11 Математика та статистика 
зі спеціальності 111Математикаосвітньої програми «Комп’ютерна механіка». 

Дана дисципліна є обов’язковою. 
У дисципліні розглядаються основні типи деформацій стрижневих систем: розтяг-стиск, 

зсув, кручення та згин. Студенти знайомляться з основними поняттями та методами 
відповідних розділів. Зокрема в кожному розділі приділяється увага методам розрахунку на 
міцність та жорсткість. Розглядаються також теорія загального напруженого стану та теорії 
міцності. 

Викладається у 4 семестрі в обсязі 120 год. (4 кредитів ECTS1)зокрема: лекції – всього 42 
год, лабораторні 14 год., самостійна робота – 62 год. У курсі передбачено 2змістових модулі 
та 2 модульніконтрольні роботи. Завершується дисципліна заліком. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або 

у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й 
комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; набуття 
знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень у математиціта 
механіці, відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння 
компетентностями: 

1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1); 
2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2) 
3) Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК-3) 
4) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-6); 
5) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7) 
6) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8); 
7) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 
8) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-15); 

                                                
1 кредитівECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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9) Здатність використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, 
проявляти творчий підхід, ініціативу (ЗК-16); 

10) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати 
свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-17); 

11) Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою 
спрощення їхнього аналізу й розв’язання (СК-1); 

12) Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для 
цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування 
інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі (СК -2); 

13) Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у 
математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у 
логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних 
викладок (СК -3); 

14) Здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти 
правдоподібні аргументи від формально бездоганних (СК -4); 

15) Здатність до кількісного мислення (СК-5); 
16) Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем 

(СК-6) 
17) Здатність застосовувати чисельні методи для дослідження математичних моделей (СК-

7); 
18) Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання 

обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів (СК-8); 
19) Здатність застосовувати спеціалізовані мови  програмування та пакети прикладних 

програм (СК-9); 
20) Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних 

розрахунків (СК-10); 
21) Здатність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики (СК-

11); 
22) Здатність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (СК-12); 
23) Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних (СК-13); 
24) Здатність розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати 

дані, отримані на їх основі (СК-14); 
25) Здатність пояснювати математичними термінами результати, отримані під час 

розрахунків (СК-15). 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання (РН) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

 
Код 

 
Результат навчання 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання та 
пороговий критерій 

оцінювання за необхідності 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 

РН 1.1 

Знати основні поняття теорії 
деформації розтягу-стиску 
(внутрішні зусилля, метод 
уявних перерізів, принцип 
Сен-Венана, гіпотеза плоских 
перерізів, напруження і 
деформації при розтягу-
стиску, Закон Гука, модуль 
Юнга, статично невизначені 
стержневі системи, 
температурні та монтажні 
напруження, енергія пружної 
деформації при розтягу-
стиску) 

10% 

РН 1.2 

Знати основні поняття теорії  
деформації зсуву (чистий зсув, 
закон Гука при зсуві, модуль 
зсуву) 

6% 

РН 1.3 

Знати основні поняття 
загальної теорії напруженого 
та деформівного стану 
(тензори напружень та 
деформацій, головні 
напруження, головні 
деформації, розв’язки прямої 
та оберненої задач плоского 
напруженого стану, основи 
теорії деформацій, 
узагальнений закон Гука) 

4% 

РН 1.4 

Знати формулювання 
класичних критеріїв міцності 
(I-IV теорії міцності та теорія 
Мора) та новітніх критеріїв  
міцності Ягна та Писаренка-
Лебедєва 

4% 

РН 1.5 

Знати основні поняття теорії  
кручення валів (зв’язок між 
кутом закручування круглого 
валу і крутним моментом, 
розподіл дотичних напружень 
в круглих валах, методи 
розрахунку кутів 
закручування та максимальні 
дотичних напружень в не 

Лекція,  
лабораторне 

заняття,  
самостійна 

робота 

Активна робота на лекції, 
усні відповіді, виконання 

завдань, винесених на 
самостійну роботу, залік 

8% 
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круглих валах та тонкостінних 
профілях) 

РН 1.6 

Знати основні поняття теорії  
згину балок (чистий згин, 
поперечна сила та згинальний 
момент, розподіл нормальних 
та дотичних напружень при 
згині, диференціальне 
рівняння зігнутої осі балки, 
метод початкових параметрів) 

12% 

РН 2.1 

Уміти будувати епюри 
поздовжньої сили та 
поздовжніх напружень при 
розтягу-стиску, розкривати 
статичну невизначеність 
стержневих систем, проводити 
повірочний та проєктний 
розрахунки на міцність та 
жорсткість стрижневих систем 
при їх розтягу-стиску 

12% 

РН 2.2 
Уміти проводити повірочний 
та проєктний розрахунки на 
зріз та зімяття 

Модульна контрольна робота 
1 (60% правильних 

відповідей),активна робота 
на лекції,розв’язання задач на 

лабораторних заняттях, 
залік, виконання завдань, 
винесених на самостійну 

роботу 

10% 

РН 2.3 

Уміти розв’язувати пряму і 
обернену задачі плоского 
напруженого стану, визначати 
напруження за деформаціями 
та навпаки 

4% 

РН 2.4 

Уміти будувати епюри 
крутного моменту та кута 
закручування розтягу-стиску, 
розкривати статичну 
невизначеність, проводити 
повірочний та проєктний 
розрахунки на міцність та 
жорсткість круглих валів при 
їх крученні 

10% 

РН 2.5 

Уміти будувати епюри 
поперечної сили та 
згинального моменту, 
визначати прогин та кут 
нахилу, розкривати статичну 
невизначеність, проводити 
повірочний та проєктний 
розрахунки на міцність та 
жорсткість балок при їх 
плоскому згині 

Лекція,  
лабораторне 

заняття,  
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 
2 (60% правильних 

відповідей),активна робота 
на лекції, розв’язання задач на 

лабораторних заняттях, 
залік, виконання завдань, 
винесених на самостійну 

роботу 

14% 

РН 3.1 
Здатність грамотно будувати 
комунікацію, виходячи з мети 
і ситуації спілкування 

3% 

РН 3.2 Вироблення навиків 
командної роботи 

Лаборатоне 
заняття 

активна робота на 
практичних заняттях, усні 

відповіді 
3% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

Результати  навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 1

.4
 

РН
 1

.5
 

РН
 1

.6
 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 2

.3
 

РН
 2

.4
 

РН
 2

.5
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

(з опису освітньої програми)  
РН 1 – Знати основні етапи 
історичного розвитку математичних 
знань і парадигм, розуміти сучасні 
тенденції в математиці 

+ + + + + + + + + + +   

РН 3 – Знати принципи modusponens 
(правило виведення логічних 
висловлювань) та modustollens 
(доведення від супротивного) і 
використовувати умови, 
формулювання, висновки, доведення 
та наслідки математичних тверджень 

+ + + + + +        

РН 10 – Розв’язувати задачі 
придатними математичними 
методами, перевіряти умови 
виконання математичних тверджень, 
коректно переносити умови та 
твердження на нові класи об’єктів, 
знаходити й аналізувати 
відповідності між поставленою 
задачею й відомими моделями 

+ + + + + + + + + + + + + 

РН 11 – Розв’язувати конкретні 
математичні задачі, які 
сформульовано у формалізованому 
вигляді; здійснювати базові 
перетворення математичних моделей 

+ + + + + + + + + + + + + 

РН 22 – Знати теоретичні основи і 
застосовувати  методи теоретичної 
та прикладної механіки і механіки 
суцільних середовищ 

+ + + + + + + + + + +   

РН 28 – Знати й вміти застосовувати 
основні методи розрахунків на 
міцність, стійкість і надійність 
механічних систем та елементів 
конструкцій 

   + + + + + + + +   

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 
1. Активна робота на лекції, усні відповіді:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH1.6, 
PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5, PH3.1, РН3.2 – 14 балів/7 балів; 



© Куценко О.Г., 2020 рік 
 

2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5 
– 16 балів/10 бали;  
3.Модульна контрольна робота 1:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1, PH2.2 – 10 балів/6 балів; 
4.Модульна контрольна робота 2:РН1.4, РН1.5, РН1.6, PH2.3, PH2.4, PH2.5 – 10 балів/6 
балів; 
5. Розв’язання задач на практичних заняттях:РН2.1, РН2.2, PH2.3, РН2.4, РН2.5, PH3.1, 
РН3.2 – 10 балів/6 балів; 
Разом має бути 60/35. 
 

- підсумкове оцінювання: залік. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, 
PH1.6, PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5 
- форма проведення і види завдань:письмова робота з усним обговоренням. 

 
7.2 Організація оцінювання. 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 

рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та досклаcти домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 
семестрових – 20 балів, тобто, якщо оцінка студента на заліку є нижчою від мінімального 
порогового рівня (20 балів), то бали за залік не додаються до семестрової оцінки; 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 
контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018): 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

Форма заліку– письмово-усна. Залік складається із 3 завдань, перше з яких є теоретичним, два 
інших – задачі. Кожне завдання оцінюється від 0 до 10 балів. Додатково від 0 до 10 балів студент 
отримує за усне опитування. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів. 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульнаконтрольна робота 1:після20 год. вичитанихлекцій і 6 год. 
проведенихлабораторних занять. 

2. Модульнаконтрольна робота 2: після 36 год. вичитанихлекцій і 12 год. 
проведенихлабораторних занять. 

 

7.2. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Сredited 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни.  Тематичний план лекцій і практичних занять 
Кількість годин 

№ 
теми 

Назва  теми Лекції Лаборато
рнізанятт

я 

Самост. 
робота 

Контр.м
одульна 
робота 

Іншіфор
ми 

контрол
ю 

Змістовий модуль 1 

1 Вступ до опору матеріалів: задачі, предмет, 2  4   
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основні гіпотези.  
2 Геометричні характеристики плоских перерізів 2 1 4   

3 Розтяг-стиск стрижневих систем 8 3 6   

4 Зсув 2 2 6   

5 Загальний напружений станта основи теорії 
деформацій 6  8   

Змістовий модуль 2 

6 Узагальнений закон Гука. Енергія пружної 
деформації 2 2 6   

6 Критерії міцності 4  6   

7 Кручення валів 6 2 8   

8 Плоский згин 10 4 14   

 ВСЬОГО 42 14 62   

 
Загальний обсяг: 120год., у тому числі: 
Лекцій – 42год. 
Лабораторних занять – 14год. 
Консультацій – 2год. 
Самостійної роботи  – 62 год. 

9. Рекомендовані джерела 

Основні: 
1. Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов.— М.: Госиздат, 1964. — 

352с. 
2. Кепич Т.Ю., Куценко О.Г. Методичнівказівки та завдання до курсу „Опірматеріалів”. 

— Навчальнийпосібник. — К.:НауковевидавництвоТВіМС,  2001. — 66с. 
3. Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С.Опір матеріалів. — К.: "Вища школа", 

2004. —655с. 
4. Работнов Ю.Н. Сопротивление материалов. — М.: Госиздат, 1964. — 455с. 
5. Тимошенко С.П. История науки о сопротивлении материалов. — М.: Госиздат, 1957. 

— 536с. 
 

Додаткові: 
1. Беляев Н.М. Сопротивление материалов —М: Наука, 1965. —856с. 
2. Ильюшин А. А., Ленский В. С. Сопротивление материалов. — М.: Госиздат, 1959. — 

372с. 
3. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. М: Наука, 1965. —364с. 
4. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 2. М: Наука, 1965. —480с. 
5. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. —

590с. 
 

 


