
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ

Силабус дисципліни 
“Механіка матеріалів і конструкцій” 

 1. Профіль дисципліни 
Освітній ступінь -  бакалавр 
Галузь знань: Аграрні науки та продовольство 
Спеціальність: Агроінженерія 
Освітньо-професійна програма Агроінженерія 

Кафедра механіки та Кількість кредитів -  4 кредитів ЄКТС 
інженерії агроекосистем Загальна кількість годин -  120

Рік підготовки, семестр -  2-й (ІІІ семестр) 
Компонент освітньої програми: (основна) 
Цикл підготовки: (загальний)
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач (-і) Шелудченко Богдан Анатолійович

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-
fakultet/kafedra-mekhaniky-ta-inzhenerii-ahroekosystem

Контактна інформація т.0681378635, sheludchenkobogdan@ukr.net
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/index.php?categoryid=60

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 13.00 
до 17.00

3. Анотація до дисципліни

Робота абсолютної більшості оточуючих нас механізмів і машин нерозривно 
пов'язана з різного роду навантаженнями. Конструктор повинен забезпечити достатню 
міцність і довговічність машини в умовах дії цих навантажень. Збільшення міцності, 
жорсткості і довговічності машин, як правило, досягається збільшенням їхньої ваги. 
Однак збільшення ваги призводить до зниження ефективності і конкурентоспроможності 
нового виробу. При цьому рівень ефективності та конкурентоспроможності машини 
обернено пропорційний її вазі. Практично завжди питання стоїть так: забезпечити 
достатню міцність і довговічність машини при мінімальній вазі конструкції. Весь 
комплекс виникаючих при цьому проблем і методи їх вирішення становлять зміст 
навчання за спеціальністю "Галузеве машинобудування". Складність вирішення завдань 
міцності викликала необхідність широкого застосування електронних обчислювальних 
машин. Практичні розрахунки конструкцій сьогодні немислимі без застосування ЕОМ. 
Програма навчання даної спеціальності передбачає вміння впевнено працювати з 
сучасними галузевими та універсальними програмними комплексами в цій області 
(NASTRAN, COSMOS, ANSYS та ін.).

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-
mailto:sheludchenkobogdan@ukr.net
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4. Мета та цілі дисципліни

Обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти 
машинобудування; розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні 
процеси виробництва та утилізації продукції машинобудування; застосовувати сучасні 
методи проектування на основі моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого 
машинобудування.

5. Організація навчання
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 30 8
Практичні / лабораторні 38 12
Самостійна робота 52 100

5.2. Формат дисципліни
Очний та заочний, змішаний (шляхом поєднання традиційних форм навчання з 

елементами електронного навчання через систему Moodle), а також дистанційний. Для 
заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 
викладання дисципліни.

5.3. Тематичний план начальної дисципліни

„Е
СО

2 Те
ма Назва теми

Кількість годин
денна
форма

заочна
форма

1 Т1 Розтягування та стискання 6 2
2 Т2 Теоретичні основи напружено-деформованого стану 4 2
3 Т3 Практичні розрахунки на зріз і зминання 6 2
4 Т4 Геометричні характеристики плоских перерізів 6 2
5 Т4 Скручування 6 2
6 Т6 Прямий згин 6 4
7 Т7 Переміщення в балках при прямому згині 6 2
8 Т8 Статична невизначеність та розрахунок простих статично 

невизначенних систем 6 4

9 Т9 Сумісна дія згину і розтягування 6 2
10 Т

10
Розрахунок оболочкових конструкцій 6 2

11 Т
11

Поздовжній і поздовжньо поперечний згин 4 2

12 Т
12

Змінювані напуження. Міцність втоми. 6 2

Разом: 68 28



5.4. Система оцінювання та вимоги

Загальна система оцінювання дисципліни

Участь у роботі впродовж 
семестру/екзамен -  60/40 

Лекції 1,0 бали, Практичні -  1,5 бали за 
1 заняття

Умови допуску до підсумкового контролю Понад 30 балів для допуску до екзаиену

Критерії оцінювання

Контроль знань та вмінь здобувача 
вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою 
організації освітнього процесу. Рейтинг 
студента із засвоєння дисципліни 
визначається за 100-бальною шкалою, 
тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для 
оцінювання якої призначається 60 балів, 
та рейтингу підсумкового контролю -  
40 балів.

6. Результати навчання

Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку, 
здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у 
галузевому машинобудуванні, аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи, розуміти 
відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів 
відповідно до поставленого завдання та розробляти деталі та вузли машин їз 
застосуванням систем автоматизованого проектування.

7. Пререквізити

Щоб приступити до вивчення дисципліни необхідно засвоїти курси Теоретичної 
механіки та Опору матеріалів.

8. Політики дисципліни
Основою Політики дисципліни є дотримання заходів і процедури та забезпечення 
дотримання академічної доброчесності, які полягають у:

• розробка та введення в дію Положення про академічну доброчесність, запобігання 
та виявлення плагіату в Університеті;

• проведення комплексу відповідних профілактичних заходів в Університеті;
• здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності працівниками та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі шляхом перевірки на плагіат, із 
використанням відповідної програми, кваліфікаційних робіт, дисертацій та 
авторефератів, монографій, підручників і посібників, рукописів статей і тезів 
доповідей, курсових робіт (проектів) тощо;

• у разі виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність відповідно 
до чинного законодавства



Складність вирішення завдань міцності викликала необхідність широкого 
застосування електронних обчислювальних машин. Практичні розрахунки конструкцій 
сьогодні немислимі без застосування ЕОМ. Програма навчання даної спеціальності 
передбачае вміння впевнено працювати з сучасними галузевими та універсальними 
програмними комплексами в цій області (NASTRAN, COSMOS, ANSYS та ін.)

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

1. Кравченко П.Е. Усталостная прочность. Изд-во “Высшая школа”, 1980, 
378 с.

2. Любощин М.И. Расчеты на прочность при переменных напряжениях. 
Изд. Белорусского политехнического института, 1989, 280 с.

3. Иосилевич Г.Б., Лебедев П.А., Стреляев B.C. Прикладная механика. -  
М.: Машиностроение, 1985. -  576 с.

4. Писаренко Г.С. и др. Сопротивление материалов. -  К.: Головное изд-во 
Вища шк., 1986. -  775 с.

5. Трощенко В.Т. Деформирование и разрушение металлов при 
многоцикловом нагружении. -  К.: 1981. -  334 с.

6. Шелудченко Б.А., Шелудченко Л.С. Механіка контактного руйнування 
автомобільних доріг. -  Кам’янець-Подільський: В-во «Каліграф», 2016. 
-6 6  с.

Викладач

Гарант освітньої програми 

Декан факультету
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Силабус затверджений на засіданні кафедри 
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Завідувач кафедри С.М. Кухарець
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комісією факультету 
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Голова НМК факультету M.J1. Заєць


