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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ ПОНЯТТЯМИ, ЗАКОНАМИ І МЕТОДАМИ МЕХАНІКИ ТА 

ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ І ПРИНЦИПІВ 

МЕХАНІКИ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ДОСЛІДЖЕННІ МОДЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ. 
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Наприклад: Вміння будувати моделі руху механічних систем обумовлює 

здатність до аналізу якісних та кількісних показників експлуатації транспортних 

засобів. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: «Вища математика»; «Фізика». 

Метою вивчення дисципліни «Теоретична механіка» являється 

формування у студентів компетенцій у вивченні загальних законів руху та 

рівноваги матеріальних тіл в такому обсязі, щоб вони могли обирати необхідне 

технічне рішення, вміти пояснити принципи їх функціонування та вірно їх 

використовувати. 

Програмні результати навчання: 

ПРН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, 

звітувати державною мовою на достатньому, для професійної діяльності, рівні. 

ПРН-6. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та 

оцінювати параметри транспортних систем та технологій. 

ПРН-7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення 

транспортних технологій. 

ПРН-19. Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, 

правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень. 

ПРН-23. Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації транспортних 

засобів (автомобілів). Оцінювати елементи конструкції транспортних засобів. 

Установлювати зв'язок між елементами конструкції транспортних засобів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 основні поняття та закони механіки, які використовуються при 

механічному моделюванні та характеризують стан механічної системи; 

 постановки основних задач механіки; 

 методи та принципи застосування основних законів механіки до 

розв’язання професійних задач; 

повинні володіти: 

 навичками дослідження задач механіки і побудови механіко-

математичних моделей, що описують різноманітні механічні явища; 

 навичками практичного використання методів і принципів теоретичної 

механіки при вирішенні задач, що пов’язані з професійною діяльністю; 

повинні вміти: 

 провести аналіз змісту задачі, виконати математичну постановку та 

обрати метод її розв'язання; 



 будувати механічні моделі елементів інженерних систем та здійснювати 

аналітичні дослідження побудованих моделей; 

 давати наукову інтерпретацію механічних процесів, які зустрічаються в 

практиці; 

 формувати та обґрунтовувати практичні рекомендації щодо експлуатації 

транспортних засобів, з урахуванням механічних характеристик; 

 побудувати адекватну розрахункову модель і провести необхідні 

розрахунки, в процесі проектування і експлуатації транспортних систем та 

технологій. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п

/п 
Назва тем 

Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

Розділ І. Статика 

1 Вступ в теоретичну механіку. 

Статика. Основні поняття статики. 

Елементарні операції. Сила, момент 

сили. Головний вектор та головний 

момент системи сил. Рівнодіюча. 

2 

4 

 

6 2 Статика твердого тіла. Теорема 

Варіньона. Аксіоми статики. В'язі та 

реакції в'язей. Рівновага системи сил. 

Основна лема та основна теорема 

статики. Аналітичні умови рівноваги 

систем сил. 

2  

3 Статика твердого тіла. Загальна 

ознака еквівалентності систем сил.  

Теорема Пуансо.  

2   4 

Розділ ІI.Кінематика 

4 Кінематика точки. Методи завдання 

руху точки. Швидкість та 

прискорення точки. Методи їх 

визначення. 

2 4  6 

5 Найпростіші види руху твердого 

тіла. Поступальний та обертальний 

рух твердого тіла. Перша формула 

Ейлера. 

2 2  6 

6,7 Складний рух точки. Теорема про 

додавання швидкостей та 

прискорень. Миттєвий центр 

швидкостей. Друга формула Ейлера. 

4 4 

 6 

Розділ ІIІ. Динаміка 



№п

/п 
Назва тем 

Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

8 Закони класичної механіки. 

Динаміка матеріальної точки. Дві 

основні задачі динаміки для 

матеріальної точки. Гармонійні  

коливання матеріальної  точки. 

Вільні коливання.  

2 2  6 

9 Динаміка механічної системи. 

Загальні теореми динаміки 

системи. Центр мас. Теорема про 

рух центру мас. Кількість руху 

точки та механічної системи. 

Теореми про зміну кількості руху 

точки та системи. 

2 4  6 

10,11 Загальні теореми динаміки 

системи. Елементарна робота та 

робота на скінченому переміщенні. 

Робота сили тяжіння. Кінетична 

енергія точки та механічної 

системи. Теорема про зміну 

кінетичної енергії. 

4 2  6 

 Всього 22 22 - 46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» 

за навчальною дисципліною «Теоретична механіка» складає 60 та 100 балів 

відповідно, і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна  робота 1 30 40 

Аудиторна контрольна робота  

(стандартизовані тести) 
1 10 20 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 
 

 



З дисципліни «Теоретична механіка» передбачено виконання контрольної 

роботи. 

Контрольна робота складається з чотирьох завдань, тематика яких 

охоплює найважливіші розділи курсу: «Статика твердого тіла», «Кінематика 

точки та твердого тіла» та «Динаміка механічної системи». В першому завданні 

задано конструкції, що знаходяться в рівновазі, необхідно визначити реакції 

в’язей, склавши рівняння рівноваги. Друге та третє завдання на визначення 

швидкості та прискорення точок тіла. Для розв’язку четвертого завдання 

необхідно скористатися  загальними теоремами динаміки. 

 

Два рази на семестр проводиться поточний контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Рух, що здійснюється точкою по відношенню до рухомої системи 

відліку, називається: 

а) переносним,  

б) відносним,  

в) абсолютним. 

2. Рух, при якому числове значення швидкості залишається постійним, 

називається: 

а)  рівномірним,  

б)  рівнозмінним,  

в)  прямолінійним. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з 

будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється 

у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної 

дисципліни. 
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