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1. Мета дисципліни 
Мета дисципліни – ознайомлення з основними поняттями теорії пружності такими як 

тензор напружень, тензор деформацій, узагальнений закон Гука, розв’язуючі рівняння теорії 
пружності, граничні умови, постановка задач теорії пружності та загальними методами їх 
розв’язку, а також формування навиків застосування до розв’язку задач теорії пружності 
спеціалізованих комп’ютерних пакетів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
Для успішного опанування курсу «Теорія пружності» студент повинен: 

1. Знати основні поняття, факти та теореми курсів «Теоретична механіка», «Основи 
механіки суцільних середовищ», «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння» 
та «Теорія функції комплексної змінної». 

2. Вміти активно використовувати та творчо застосовувати зазначені вище знання в 
процесі опрацювання матеріалу курсу «Теорія пружності». 

3. Володіти елементарними навичками обчислення похідних та інтегралів, розв’язування 
лінійних диференціальних рівнянь, проведення перетворень в комплексній області, 
знаходження лишків та їх застосування до знаходження інтегралу Коші, використання 
інтегральних теорем для системи матеріальних точок. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Теорія пружності» 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 програмі дисципліни розглядаються такі фундаментальні поняття математики та 

механіки як основні гіпотези теорії пружності, теорія напруженого стану, теорія деформацій, 
узагальнений закон Гука, граничні задачі теорії пружності, рівняння Нав’є, рівняння 
Бельтрамі-Мічелла, загальні аналітичні методи розв’язання рівнянь теорії пружності, 
чисельні методи. Ці базові математичні поняття необхідні для підготовки студентів  до 
використання загальних методів теорії пружності в подальших навчальних курсах, 
застосуванню в комп’ютерних науках,  сприянню розвитку логічного та аналітичного 
мислення студентів. 

Викладається у 6 семестрі в обсязі 120 год. (4 кредитів ECTS1)зокрема: лекції – всього 42 
год, практичні – 16 год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено 2змістових модулі, 
модульнаконтрольна робота та колоквіум. 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 математиці та 
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) 

                                                
1 кредитівECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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6) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8); 
7) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 
8) Здатність використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, 

проявляти творчий підхід, ініціативу (ЗК-16); 
9) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати 

свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-17); 
10) Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою 

спрощення їхнього аналізу й розв’язання (СК-1); 
11) 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); 

12) 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); 

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

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

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

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

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

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

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

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

дані, отримані на їх основі (СК-14); 
24) 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 загальні поняття теорії 
пружності (предмет, задачі та 
основні гіпотези) а також 
основні поняття теорії 
напруженого стану (вектор та 
тензор напружень, 
співвідношення Коші між їх 
компонентами, рівняння 
рівноваги в напруженнях 
закон парності дотичних 
напружень, головні 
напруження, інваріанти 
тензора напружень, головні 
дотичні та октаєдричні 
напруження) 

6% 

РН 1.2 

Знати основні поняття теорії  
деформації (Лагранжеві та 
Ейлерові змінні, тензори 
деформацій Лагранжа-Гріна та 
Ейлера-Альманзі, фізичний 
зміст компонент тензора 
деформацій, тензор малих 
деформацій Коші, головні 
деформації, тензор малого 
повороту, умови сумісності 
деформацій) 

6% 

РН 1.3 

Знати поняття фізичного 
закону теорії пружності 
(пружній потенціал, 
узагальнений закон Гука для 
довільного анізотропного тіла, 
узагальнений закон Гука для 
ізотропного тіла, модуль 
Юнга, коефіцієнт Пуасона, 
модуль зсуву, пружні сталі 
Ламе, питома енергія 
формозміни та зміни об’єму, 
формула Клапейрона, закон 
термопружності для 
ізотропного тіла) 

6% 

РН 1.4 

Знати постановку  першої та 
другої задач теорії пружності, 
рівняння Нав’є, рівняння 
Бельтрамі-Мічела,  теорему 

Лекція,  
практичне 
заняття,  

самостійна 
робота 

Активна робота на лекції, 
усні відповіді, виконання 

завдань, винесених на 
самостійну роботу, залік 

4% 
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Клапейрона, вміти доводити 
єдність розв’язку задач теорії 
пружності 

РН 1.5 

Знати основні енергетичні 
принципи теорії пружності 
(принцип можливої роботи, 
принцип можливих сил, 
теореми про мінімум 
потенціальної енергії, 
Кастільяно, Енгесера та 
Менабреа, Беті, Максвела)  

4% 

РН 1.6 

Знати основні чисельні 
загальні методи розв’язку 
задач теорії пружності (метод 
граничних елементів, метод 
скінченних елементів) 

12% 

РН 1.7 

Знати основні аналітичні 
загальні методи знаходження 
розв’язків задач теорії 
пружності (потенціал 
деформацій Ламе, вектор 
Бусінеска, функція зміщень 
Лява, представлення 
Папковича-Нейбера, функції 
напружень Максвела, Морери, 
Бельтрамі-Фінци-Вебера, Ері, 
комплексні потенціали 
Колосова-Мусхелішвілі) 

12% 

РН 2.1 

Уміти знаходити скалярний, 
векторний та змішаний 
добутки векторів. Виконувати 
векторні операції градієнта, 
дивергенції та ротора. 
Знаходити згортки тензорів 

4% 

РН 2.2 

За заданим в довільній системі 
координат тензором 
напружень уміти знаходити 
головні напруження та головні 
напрямки, знаходити головні 
дотичні напруження та 
октаєдричні напруження, 
вектор напружень на 
площадці з заданою нормаллю 

8% 

РН 2.3 

За заданим законом руху 
суцільного середовища в 
змінних Лагранжа чи в 
змінних Ейлера уміти 
знаходити компоненти 
тензорів деформацій 
Лагранжа-Гріна та Ейлера-
Альманзі, лінеаризовувати їх, 
визначати головні деформації 

Лекція,  
практичне 
заняття,  

самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота 
(60% правильних 

відповідей),активна робота 
на лекції, розв’язання задач на 
практичних заняттях, залік, 
виконання завдань, винесених 

на самостійну роботу 

10% 
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та головні напрямки, 
перевіряти, чи задовольняє 
задане поле зміщень умови 
сумісності деформацій 

РН 2.4 

Уміти знаходити деформації 
за напруженнями та навпаки, 
уміти знаходити питому 
енергію деформації та 
розкладати її на енергію зміни 
об’єму та енергію формозміни 
 

10% 

РН 2.5 

Уміти використовувати 
скінченно-елементний пакет 
CalculiX для знаходження 
розв’язків задач теорії 
пружності 

 

Колоквіум (60% правильних 
відповідей),активна робота 

на лекції, розв’язання задач на 
практичних заняттях, залік, 
виконання завдань, винесених 

на самостійну роботу 

12% 

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

3% 

РН 3.2 Вироблення навиків 
командної роботи 

Практичне 
заняття 

активна робота на 
практичних заняттях, усні 

відповіді 
3% 

 

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
 1

.7
 

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 6 – Знати методи математичного 
моделювання природничих та/або 
соціальних процесів  

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

РН 10 – Розв’язувати задачі 
придатними математичними 
методами, перевіряти умови 
виконання математичних 

+ + + + + + + + + + + + + + 
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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 12 – Відшуковувати потрібну 
науково-технічну інформацію у 
науковій літературі, базах даних та 
інших джерелах інформації 

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

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

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

РН 26 – Бути наполегливим у 
досягненні мети під час вирішення 
проблеми з різних розділів 
комп’ютерної механіки 

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

РН-27 - Застосовувати програмні 
системи комп’ютерної механіки для 
моделювання і аналізу механічних 
систем та процесів 

+ +   + + +  + + + +   

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, 
PH1.7, PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5, PH3.1, РН3.2 – 14 балів/7 балів; 
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:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.2 , PH2.3, PH2.4– 
10 балів/6 балів; 
4.Колоквіум:РН1.5, РН1.6, РН1.7, 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, PH1.7, PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5 
- форма проведення і види завдань:письмова робота з усним обговоренням. 
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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 4 завдань, перші два з яких є теоретичними, 
а два інших – задачі. Кожне завдання оцінюється від 0 до 8 балів. Додатково від 0 до 8 балів студент 
отримує за усне опитування. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів. 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота: після 20 год. вичитаних лекцій і 8 год. проведених 
практичних занять. 

2. Колоквіум: після 38 год. вичитаних лекцій і 14 год. проведених практичних 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 Практич
ні 

заняття 

Самост. 
робота 

Контр. 
модульн
а робота 

Інші 
форми 

контрол
ю 

Змістовий модуль 1 

1 Вступ до теорії пружності: задачі, предмет, 
основні гіпотези.  2 1 4   

2 Теорія напруженого стану 4 3 6   

3 Теорія деформації 6 2 6   

4 Фізичний закон 2 2 6   

5 Постановка задач теорії пружності 6  8   

Змістовий модуль 2 

6 Енергетичні принципи теорії пружності  2  6   

7 Чисельні методи розв’язання задач теорії 
пружності. Спеціалізовані комп’ютерні пакети 4 8 12   

8 Аналітичні методи на основі функцій зміщення 6  6   
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9 Аналітичні методи на основі функцій напружень 10  6   

 ВСЬОГО 42 16 60   

 
Загальний обсяг: 120год., у тому числі: 
Лекцій – 42год. 
Практичних занять – 16год. 
Консультацій – 2год. 
Самостійної роботи  – 60 год. 

9. Рекомендовані джерела 
Основні: 

1. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике — М.: Мир, 1975. — 543 с. 
2. Мольченко Л.В., Лоос І.І., Дикий П.В. Практичнізаняття з теоріїпружності. – К.: 

ЛОГОС, 2006. — 82 с.  
3. Новацкий В. Теория упругости. — М.: Мир, 1975. — 872 с.  
4. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. — М.: Наука, 1975. — 576 с. 
5. Хан Х. Теория упругости. —М., 1988. —344 с. 
6. A Free Software Three-Dimensional Structural Finite Element Program                                       

[Електроннийресурс]—Режимдоступудоресурсу: https://www.calculix.de 
7. Dhondt G. The Finite Element Method for Three-Dimensional Thermomechanical 

Applications. — Hoboken: Wiley, 2004. — 362 p. 

 
Додаткові: 

1. Новожилов В.В. Теория упругости. – Л.: Судпромгиз, 1958. — 374 с. 
2. Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости. — М.: Высшая 

школа, 1977. — 216 с. 
3. Каплун А. Б., Морозов Е. М., ОлферьеваМ. А. ANSYS в руках инженера.— М.: 

Едиториал УРСС, 2004 г. — 272 с.  
 

 


