
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Силабус дисципліни 

“Теоретична механіка” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: Агроінженерія 

Освітньо-професійна програма Агроінженерія 

Кількість кредитів – 4 кредитів ЄКТС 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2-й (IІІ семестр) 

Компонент освітньої програми: (обов’язкова) 

Цикл підготовки: (загальний) 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Кухарець Савелій Миколайович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij 

fakultet/kafedra-mekhaniky-ta-inzhenerii-ahroekosystem 

Контактна інформація +380676653548, saveliy_76@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1965 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, щосереди з 13.00 до 

17.00 
 

 

3. Анотація до дисципліни 

 
Теоретична механіка є однією з фундаментальних загальнонаукових дисциплін, на 

висновках якої базується вивчення таких технічних наук, як опір матеріалів, технічна 

механіка, теорія машин і механізмів, деталі машин, піднімально-транспортні машини та 

ін. Знання з теоретичної механіки необхідні для опанування ряду розділів спеціальних і 

загальноінженерних дисциплін, у яких вивчаються методи розрахунків пружних систем і 

механізмів при дії статичних і динамічних навантажень, методи захисту від вібрацій, 

технологічні процеси виробництва і будівництва та інші питання. Вивчення теоретичної 

механіки дає знання для розуміння механічних явищ, з якими будуть зустрічатись 

майбутні фахівці у практичній діяльності, а також для самостійного опанування нових 

питань технології, які виникають на межі різних галузей наук, у тому числі з іншими 

розділами фізики і хімії. Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни 

«Теоретична механіка». Дисципліна «Теоретична механіка» є нормативною навчальною 

дисципліною за переліком програми для підготовки спеціалістів за технічними 

спеціальностями. Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 

українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу. Необхідна навчальна база перед початком 



вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до 

початку вивчення дисципліни опанувати знання фізики та вищої математики. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Метою теоретичної механіки є вивчення тих загальних законів, яким підкоряються 

рух і рівновага матеріальних тіл і взаємодії, що виникають при цьому, між тілами, а також 

оволодіння основними алгоритмами дослідження рівноваги і руху механічних систем. На 

цій основі стає можливою побудова і дослідження механіко-математичних моделей, 

адекватно тих, що описують різноманітні механічні явища. Окрім цього, при вивченні 

теоретичної механіки виробляються навички практичного використання методів, 

призначених для математичного моделювання руху систем твердих тіл. 
Завданнями дисципліни є: 
– вивчення механічної компоненти сучасної природниче наукової картини світу, 

понять і законів теоретичної механіки; 
– оволодіння найважливішими методами рішення науково-технічних завдань в 

області механіки, основними алгоритмами математичного моделювання механічних явищ; 
– формування навичок по застосуванню фундаментальних положень теоретичної 

механіки при науковому аналізі ситуацій, з якими інженерові доводиться стикатися в ході 

створення нової техніки і нових технологій; 
– ознайомлення студентів з історією і логікою розвитку теоретичної механіки. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 6 

Практичні / лабораторні 22 6 

Самостійна робота 78 138 

 

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 

 

№
 з

/

п
 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Вступ у динаміку. Предмет динаміки, задачі та методи. Основні 

поняття та визначення динаміки. Дві задачі механіки 

матеріальної точки. Інтегрування диференціальних рівнянь руху 

матеріальної точки (рішення основної задачі динаміки). 

Алгоритм рішення основної задачі динаміки. Рух матеріальної 

точки під дією сили. 

14 2 

2 Т2 Динаміка відносного руху матеріальної точки. Диференціальне 

рівняння відносного руху матеріальної точки. Окремі випадки 

відносного руху. Динаміка системи. Механічна система. Маса 

системи. Центр мас. Момент інерції тіла відносно осі. Момент 

14 2 



інерції тіла відносно паралельних осей. Методи визначення 

моментів інерції тіл складної форми. 

3 Т3 Диференціальне рівняння руху механічної системи. Закон 

збереження руху центра мас. Кількість руху. Імпульс сили. 

Момент кількості руху. Кінетичний момент механічної системи 

відносно центру і осі. Кінетична енергія. Робота і потужність. 

16 2 

4 Т4 Теорема про рух центру мас. Теореми про змінення кількості 

руху та про змінення моменту кількості руху. Теорема Резаля. 

Теорема про змінення кінетичної енергії матеріальної точки та 

механічної системи. 

14 2 

5 Т4 Принцип Даламбера. Сили інерції та їх моменти. Принцип 

Даламбера для матеріальної точки. Принцип Даламбера для 

механічної системи. Динамічні реакції,що діють на вісь 

обертаючого тіла. 

16 2 

6 Т6 Дійсні та можливі переміщення. В’язи та їх рівняння, досконалі 

в’язи. Можлива робота. Умови рівноваги і рівняння руху 

системи в узагальнених координатах. Узагальнені координати, 

швидкості та прискорення. Узагальнені сили методи визначення. 

Принцип можливих переміщень. Загальне рівняння динаміки. 

14 2 

7 Т7 Вільні коливання матеріальної точки. Загальні задачі механічних 

коливань. Диференціальне рівняння вільних коливань без 

урахування сил опору та їх рішення. 

16 2 

8 Т8 Вільні коливання механічних систем з урахуванням опору. 

Дисипативна функція. Диференціальне рівняння затухаючих 

коливань. Рішення диференціального рівняння затухаючих 

коливань. Примусові коливання без урахування сил опору. 

Основне рівняння при силовому збудженні та кінематичне 

збудження. Дія гармонічної збуджуючої сили. Вимушені 

коливання. 

16 2 

Разом: 120 12 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 
Загальна система оцінювання 

дисципліни Участь у роботі впродовж семестру /залік - 60/40 

Лекції - 1 заняття 0,5 бала (max 21) 

Практичні - 1 заняття 0,5 бала (max 35) 

Самостійна робота max - 4 

Умови допуску до 

підсумкового контролю Набрати 36 балів 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування. Залікові 

тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння 

здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, 

здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне 

та практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на 

робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки здобувана та рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни. 

Здобувач не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Здобувача слід вважати 



атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем у випадку складання 

підсумкового контролю, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на 

підсумковому контролі - 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку та 

балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

6. Результати навчання 
 

Розробляти розрахункові схеми (механічні моделі) тіл і систем тіл, з урахуванням їх 

взаємодії, придатні для вирішення технічних задач, що виникають на різних етапах 

аналізу та конструювання;  

Проводити статичний, кінематичний і динамічний аналіз, досліджувати рівновагу і 

рух окремих механізмів танку та рух танку, як механічної системи;  

На основі знань теоретичного матеріалу та методів дослідження спрямувати свою 

творчу інтуїцію на аналіз та конструювання механічних систем, які використовуються в 

інженерній діяльності.  

 

7. Пререквізити 
 

Щоб приступити до вивчення дисципліни необхідно засвоїти курси Фізики і Вищої 

математики. 

 

8. Політики дисципліни 
 

Дисципліна відповідає принципам забезпечення якості вищої освіти: 

– відповідність національним та європейським стандартам якості вищої освіти; 

– автономність Університету, як відповідального за забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти; 

– системність та процесний підхід до управління якістю освітнього процесу; 

– комплексність в управлінні процесом контролю якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти; 

– системність у здійсненні моніторингових процедур з якості;  

– безперервність підвищення якості вищої освіти. 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи здобувачів; 

– забезпечення наявності інформаційних систем; забезпечення публічності інформації 

про дисципліну;  

– забезпечення дотримання академічної доброчесності. 

Ресурсами для організації освітнього процесу за освітньою програмою є:  

– стандарт вищої освіти; 

– індивідуальний навчальний план; 

– робочі програми навчальних дисциплін; 

– програми навчальної, виробничої та інших видів практик;  

– інші ресурси (підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали 

до семінарських, практичних і лабораторних занять; завдання для самостійної роботи 

тощо). 

 

 



9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
 

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.) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Базова 

1. А.А. Бондаренко, О.О. Дубінін. Теоретична механіка. Частини І і ІІ Київ 

«Знання» 2004 (ЧІ – 600 с., ЧІІ – 592 с.) 

2. В.М. Булгаков. Інженерна механіка Ч.І Теоретична механіка. Вінниця: Нова 

книга 2007 – 502 с. 

3. С.И. Рустамов, В.И. Турбин. Теоретическая механіка. Киев. Вища школа, 

1992. 

Допоміжна 

1. Конспект лекцій з курсу «Теоретична механіка»/ укладачі С.Ф. Кучеров, 

С.М. Кухарець, І.В. Нездвецька /, Житомир, ЖНАЕУ, 2007 – 203 с. 

2. 2. С.І. Пастушенко, О.Г. Руденко, В.В. Іщенко. Практикум з теоретичної  

механіки частини 1 і 2. Вінниця: Нова книга 2006 – 921 с. 

3. М.И. Бать, Г.Ю. Джанелідзе, А.С. Кельзон. Теоретическая механіки в 

примерах и задачах. Части І и ІІ. Наука 1984. 

4. С.Ф. Кучеров, В.О. Шубенко Методичні розробки до практичних занять з 

теоретичної механіки. Розділ «Статика» Житомир, ЖНАЕУ – 2007. 

 


