
 1 

ВСТУП 
 
1. Навчальна дисципліна «Механіка» для слухачів підготовчого відділення – 
студентів І курсу Оптико-механічного коледжу розроблена з урахуванням 
вимог до вивчення дисципліни «Механіка». 
 
2. Предметом навчальної дисципліни є вивчення умов рівноваги та умов 
еквівалентності різних систем сил; основних способів визначення координат 
центра ваги тіла; методів визначення траєкторій, швидкостей та прискорень 
точок і точок твердого тіла при різних видах його руху. 
 
3. Дисципліна «Механіка» є нормативним курсом для студентів І курсу 
Оптико-механічного коледжу, викладається впродовж ІІ семестру в обсязі 150 
академічних годин, з них 52 год. – теоретичних занять, 2 год. – контрольних 
робіт, 2 год – іспит, самостійна робота слухачів – 44 год. 
 
4. Формою підсумкового контролю є комплексна контрольна робота. 
 
5. Кількість контрольних робіт – 2. 
 
6. Підсумковий контроль – іспит. 
 
9. Мета і завдання навчальної дисципліни: 

- підвищення рівня знань з дисципліни «Механіка» студентів коледжу; 
- систематизація знань з дисципліни «Механіка». 

Після завершення навчання слухачі підготовчого відділення мають знати 
теоретичний та практичний матеріал:  

- складати рівняння рівноваги, визначати реакції в'язей; 
знаходити координати центра ваги тіл; визначати швидкості та прискорення 
точок і точок твердого тіла, яке здійснює поступальний, обертальний або 
плоский рухи; знаходити розв'язання задач динаміки точки; 
використовувати загальні теореми динаміки при розв'язанні технічних задач. 

 
10. Методи викладання – репродуктивний, проблемно - орієнтаційний. 
 
11. Методи оцінювання – письмова робота. 
 
12. Мова викладання –українська. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ, КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ  

 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
 Статика  

 Основні поняття теоретичної механіки. 
Збіжна система сил. 

1 Завдання предмету. Основні поняття та закони теоретичної механіки. 
2 Сила та система сил. Рівнодійна системи сил. 
3 Аксіоми про дві сили. Найпростіші теореми статики. 
4 В’язі та їх реакції. Аксіоми про в’язі. Види в’язей та їх реакції.  
5 Система збіжних сил. Способи визначення рівнодійної системи збіжних сил  
6 Проекція сили на вісь. Знак проекції. 
7 Умова рівноваги системи збіжних сил 
8 Алгоритм розв’язування задач статики про рівновагу 

8 

 Система паралельних сил. 
Довільна плоска система сил. 

9 Система паралельних сил на площині. 
Додавання паралельних сил 

10 Пара сил та її властивості 
11 Момент сили відносно точки. 
12 Довільна плоска система сил. 
13 Умови рівноваги довільної плоскої системи сил. 
14 Опори та опорні реакції балки. Види навантажень на балочні конструкції. 
15 Знаходження опорних реакцій балки. 

8 

 Стійкість конструкцій.  
Рівновага твердого тіла з врахуванням тертя. 

16 Рівновага важеля. Стійкість при перекиданні. Коефіцієнт стійкості. 
17 Рівновага твердого тіла з врахуванням тертя ковзання 

4 

 Розрахунок ферм. 
18 Загальні поняття про ферму 
19 Розрахунок ферм. Спосіб вирізання вузлів 

6 

20 Контрольна робота 1 6 

 Центр ваги твердого тіла. 

21 Аналітичне визначення центра ваги 
22 Способи визначення центра ваги 

23 Алгоритм розв’язання задач на визначення центра ваги однорідного 
твердого тіла 

4 
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 Кінематика. 

 Кінематика точки.  
Найпростіші види руху твердого тіла. 

24 Кінематика точки. Загальні положення 
25 Способи задання руху точки. Траєкторія 
26 Швидкість та прискорення точки. 
27 Найпростіші рухи твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла 
28 Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі 

8 

 Динаміка. 

 Динаміка точки. 

29 Динаміка точки. Закони динаміки. Основні види сил. 
30 Диференціальні рівняння руху. 
31 Перша і друга задачі динаміки. 
32 Директорська контрольна робота 

8 

33 Контрольна робота 2 4 

 Всього 56 
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Самостійна навчальна робота слухачів 
Самостійна робота слухачів складається: 
- з вивчення теоретичного матеріалу, який розглянуто на лекціях; 
- теоретичного матеріалу, заданого викладачем на самостійне опрацювання; 
- виконання домашніх завдань у вигляді типових задач; 
- виконання розрахунково-графічних робіт. 

 

№ з/п Теоретичний матеріал Кількість 
годин 

1 
Статика. Основні поняття і аксіоми статики. В'язі і їх реакції. 
Теорема про зведення системи збіжних сил до рівнодійної. 
Проекція вектора на вісь. Умови рівноваги системи збіжних сил. 

4 

3 Момент сили відносно точки. Алгебраїчний момент сили 
відносно точки. Пара сил. Момент пари. Теореми про пари сил. 4 

4 Лемма про паралельний перенос сили. Основна теорема 
статики. Умови еквівалентності систем сил. 4 

5 
Теорема Варіньйона. Окремі випадки зведення сил. 
Геометричні і аналітичні умови рівноваги довільної системи 
сил. Рівняння рівноваги довільної плоскої системи сил. 

4 

6 Складання паралельних сил. Розподілене навантаження. 
Рівновага системи тіл. 4 

7 
Момент сили відносно осі. Рівняння рівноваги довільної 
просторової системи сил. Центр паралельних сил. Теорема про 
існування центра. 

4 

8 Центр ваги тіла, об'єму, площини, лінії. Способи визначення 
координат центра ваги. 4 

9 

Кінематика точки. Способи завдання руху точки. Визначення 
швидкості і прискорення точки при векторному способі. 
Визначення швидкості і прискорення точки при координатному 
способі та при натуральному способі. Окремі випадки руху. 
 

4 

10 
Поступальний рух твердого тіла. Теорема про поступальний рух. 
Обертальний рух твердого тіла. Рівняння обертання, кутові 
швидкість і прискорення. 

4 

11 Плоскопаралельний рух. Рівняння руху. Визначення швидкостей 
точок плоскої фігури. Теорема про проекції швидкостей точок. 8 

 Всього 44 
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