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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
Метою курсу –  є теоретична підготовка студентів у галузі механічного обладнання технологічних підприємств, 
наразі металургійних підприємств, опанування ними основними теоріями й методами теоретичної механіки. 
Сформувати студентів компетентності щодо передбачення процесів механічної взаємодії матеріальних тіл та 
методів її дослідження, сформувати поняття про механічні взаємодії та виникаючий внаслідок цього рух тіл, 
поглибити розуміння та скласти уявлення про фізичну природу технологічних процесів та функціонування 
механічного обладнання при їх здійснення. У процесі освоєння предмету передбачається засвоєння студентами 
знань та придбання навичок, необхідних для вивчення загальних законів механічного руху та механічної взаємодії 
матеріальних тіл на базі законів класичної механіки. 
 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Система збіжних сил 

Введення в теоретичну механіку. Поняття сили. Задачі статики. Аксіоми статики. В’язи та їх реакції. Принцип 
звільнення від в’язів. Проекція сили на вісь і її основні властивості. Визначення системи збіжних сил. Засоби 
знаходження рівнодіючої системи збіжних сил. Умови рівноваги системи збіжних сил.  

Тема 2. Момент сили відносно центру й осі та теорія пар сил  

Визначення моменту сили відносно центру. Теорема Варіньона про момент рівнодіючої системи збіжних сил. 
Момент сили відносно осі. Визначення пари сил. Теорема про відсутність рівнодіючої в пари сил. Теорема об 
еквівалентності пари. Пара сил як вільний вектор. Момент пари сил відносно центра. 

Тема 3. Довільна система сил на площині. Довільна просторова система сил  

Визначення довільної плоскої системи сил. Теорема про перенос зосередженої сили. Приведення плоскої системи 
сил до центра. Головний вектор і головний момент системи сил. Окремі випадки приведення плоскої системи сил 
до центра. Умови рівноваги довільної плоскої системи сил. Визначення довільної системи сил. Приведення 
довільної системи сил до центра. Окремі випадки приведення довільної системи сил до центра. Умови рівноваги 
довільної просторової системи сил. 

Тема 4. Кінематика точки  

Предмет кінематики і її основна задача. Поняття механічного руху точки. Засоби завдання руху точки. Швидкість і 
прискорення руху точки. Деякі окремі випадки руху точки: рівномірний і рівно змінний прямолінійний та 
криволінійний рухи точки. 
Визначення механічної системи матеріального тіла. Класифікація сил, що діють на механічну систему. Маса 
механічної системи і центр мас. Момент інерції механічної системи і матеріального тіла відносно осі. Теорема про 
рух центра мас механічної системи. 
Кількість руху  механічної системи. Визначення і теорема про зміну кількості руху механічної системи. Головний 
момент кількостей руху механічної системи матеріальних точок. Визначення головного моменту кількостей руху 
механічної системи відносно центра й осі. Теорема про  зміну кінетичного моменту механічної системи відносно 
центра і осі. Диференціальне рівняння обертання  абсолютно твердого тіла навколо нерухомої осі. Кінетична 
енергія механічної системи. Визначення і теорема  про зміну кінетичної енергії механічної системи. Кінетична 
енергія абсолютно твердого тіла при його поступальному, обертальному та плоскопаралельному руху. 
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C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК3. Здатність планувати та управляти часом. 
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному рівні. 
ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК11. Здатність працювати в команді. 
ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 
різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя. 
ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні програмні засоби 
для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування, ефективні 
кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне комп'ютерне 
програмне забезпечення для розв’язування інженерних задач галузевого 
машинобудування. 
ФК2. Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, 
принципи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого 
машинобудування. 
ФК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з 
урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів 
за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, 
підтримання працездатності, діагностики та утилізації. 
ФК5. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та 
спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань 
в галузі машинобудування. 
ФК6. Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх 
складників на основі застосовування аналітичних методів, аналізу аналогів та 
використання доступних даних. 
ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних матеріалів, 
обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного 
завдання. 
ФК8. Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках 
в сфері галузевого машинобудування. 
ФК9. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність у сфері галузевого 
машинобудування. 
ФК10. Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за 
невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, 
розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості продукції та її 
контролювання. 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

РН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що 
лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 
РН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку. 
РН3. Знати і розуміти системи автоматичного керування об'єктами та процесами 
галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання. 
РН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних 
проблем у галузевому машинобудуванні. 
РН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 
РН6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, 
зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 
РН7. Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні 
системи підтримування життєвого циклу. 
РН8. Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та 
механізмів відповідно до поставленого завдання. 
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РН9. Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи. 
РН10. Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у 
галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних 
наслідків реалізації технічних завдань. 
РН11. Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною 
та іноземною мовам. 
РН12. Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і 
процесів у галузевому машинобудуванні. 
РН13. Розуміти структури і служб підприємств галузевого машинобудування. 
РН14. Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням 
систем автоматизованого проектування. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС  
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

1, 2, 3, 4 
 

Тема 1. Система збіжних 
сил 
1.1. Аксіоми механіки  
1.2. В’язи та їх реакції, 
принцип звільнення від 
в’язів.  
1.3. Проекції сили на осі 
координат і їх властивості, 
визначення системи 
збіжних сил.  
1.4. Рівнодіюча системи 
збіжних сил, умови 
рівноваги системи збіжних 
сил. 

Лекції, 
(12 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-5 
додаткова  1-5 

3, 4 
 
 

Практичні 
заняття, 
(8 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-5 
додаткова  1-5 
 

5, 6, 7, 8 
 

Тема 2. Момент сили 
відносно центру й осі та 
теорія пар сил  
2.1. Момент пари сил 
відносно центра 
2.2. Момент сили відносно 
центру та осі 

Лекції  
(12 год) F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-8 
додаткова  1-5 

7, 8 
 

Практичні 
заняття  
(8 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-8 
додаткова  1-5 

9, 10, 11, 12 
 

Тема 3. Довільна 
система сил 
3.1. Головний вектор і 
головний момент системи 
сил.  
3.2. Умови рівноваги 
довільної системи сил. 

Лекції 
(12 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-8 
додаткова  1-5 

11, 12 
 

Практичні 
заняття 
(8 год) 
 F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-8 
додаткова  1-5 

13, 14, 15, 16 
 
 

Тема 4. Кінематика 
точки 
4.1. Засоби завдання руху 
точки.  
4.2. Швидкість і 
прискорення руху точки.  
4.3. Деякі окремі випадки 
руху точки 

Лекції 
(12 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-8 
додаткова  1-6 

15, 16 
 

Практичні 
заняття 
(8 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-8 
додаткова  1-6 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання вісьмох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт відповідно 
номерам тем.  
 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE у методичних рекомендаціях до практичних занять та самостійної роботи з 
курсу «Теоретична механіка».. 
 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Векерик В.І., Ільчишина Д.І., Левчук К.Г., Цідило І.В., Шальда Л. М. Теоретична механіка: Навч. пос. - Івано-
Франківськ: Факел, 2006. -459 с. 

2.  Векерик В., Лисканич М., Капелюх Л., Петрук О., Цідило І. Теоретична механіка. Частина друга. Динаміка: 
Навч. пос. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. -342 с. 
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Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

3. Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник. – К.: Техніка, 2002.: іл.. 
4. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учебник. для втузов. – 10 изд., пер. и доп. – М.: Высшая шк., 

1986. – 416 с., илл. 
5. Павловский М.А., Путята Т.В. Теоретическая механика. К.: Высшая школа, 1985. – 328 с. 
6. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике: Учебное пособие.- 36-е изд. – М.: Наука, 1986. – 

448 с. 
7. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учебное пособие для техн. вузов/ Под 

редакцией А.А. Яблонского. – 4-е изд., М.: Высшая школа, 1985 – 367 с. 
8. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 «Журналістика та інформація». Київ: 

Просвіта, 2008. 260 с. 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Ш 34 Статика и элементы динамики. Пособие по курсу теоретической механики: уч. пос. / С.В. Швед. – 
Кривой Рог: ЧП Киреевский И.Р., 2015. – 435 с. ISBN 978-966-2957-11-2 

2. Ш 34 Посібник для самостійної роботи з теоретичної механіки Розрахунки у середовищі MathCAD : навч. 
посіб. / С.В. Швед. – Кривий Ріг : ЧП Кирє-євський І.Р., 2014. – 71 с. ISBN 978-966-2957-10-5 

3. В.В. Цисарж, Р.И. Марусик Математические методы компьютерной графики – Киев: «Факт», 2004. – 464 с. 
4. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Ч.1,2. М.:1984. 
5. Новожилов И.В., Зацепин М.Ф. Типовые расчеты по теоретической механике на базе ЭВМ. М.: 1986 
6. Альберт Эйнштейн, Собрание научных трудов, «Наука», 1965. 
7. Бутенин Н. В., Лунц Я. Л., Меркин Д. Р., Курс теоретической механики, «Наука», 1985. 
8. Добронравов В. В., Никитин Н. Н., Дворников А. Л., Курс теоретической механики, «Высшая школа», 1968. 
9. Лойцянский Л. Г., Лурье А. И., Курс теоретической механики, «Наука», 1983. 
10. Маркеев А. П., Теоретическая механика, «Наука», 1990. 

 
 
Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Выбор идеальной траектории. Режим доступа: http://academyrally.ru/proekty/gono4naya-teoria/item/444-
traektoriya-chast-1-vybor-idealnoj-traektorii  

2. Секреты пилотирования автомобиля. Режим доступа: https://www.avtosport.ru/formula_gorbi_7/  
3. Основы скоростного прохождения поворота. Режим доступа: https://drivecontact.com.ua/gonochnij-

almanah/gonochnaya-tekhnika-vozhdeniya/osnovy-prohozhdenija-povorotov  
4. The Glaring Engineering Mistake That Made Wind Turbines Inefficient | Massive Engineering Mistakes. Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=og2H7ZxkiMA&feature=youtu.be  
5. Wind Turbine Construction - Harnessing The Wind | Full Documentary. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5ENMhjcoxQ  
6. TOO MUCH WIND! 10 Wind Turbine Fails. Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=nemy4TD4I3A  
7. Why Do Wind Turbines Have Three Blades? Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=RNPIRfxUTQ4  
8. Can Underwater Turbines Solve Our Energy Problems? Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=CIYA6Jwwp4s  
 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

Ш 34 Статика и элементы динамики. Пособие по курсу теоретической механики: уч. пос. / С.В. Швед. – Кривой 
Рог: ЧП Киреевский И.Р., 2015. – 435 с. ISBN 978-966-2957-11-2 
 
Ш 34 Посібник для самостійної роботи з теоретичної механіки Розрахунки у середовищі MathCAD : навч. посіб. / 
С.В. Швед. – Кривий Ріг : ЧП Кирє-євський І.Р., 2014. – 71 с. ISBN 978-966-2957-10-5  
  

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для 
опанування подальших навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Динаміка і міцність», «Теорія коливань», тощо.  
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 

 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 
Лекції 48 6 
Практичні (лабораторні) 32 6 
Самостійна робота студента (СРС) 70 138 
Індивідуально-консультативна робота (ІКР) - - 
Курсова робота – – 

  
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 
Поточний контроль, в т.ч.: 100 100 

http://academyrally.ru/proekty/gono4naya-teoria/item/444-traektoriya-chast-1-vybor-idealnoj-traektorii
http://academyrally.ru/proekty/gono4naya-teoria/item/444-traektoriya-chast-1-vybor-idealnoj-traektorii
https://www.avtosport.ru/formula_gorbi_7/
https://drivecontact.com.ua/gonochnij-almanah/gonochnaya-tekhnika-vozhdeniya/osnovy-prohozhdenija-povorotov
https://drivecontact.com.ua/gonochnij-almanah/gonochnaya-tekhnika-vozhdeniya/osnovy-prohozhdenija-povorotov
https://www.youtube.com/watch?v=og2H7ZxkiMA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5ENMhjcoxQ
https://www.youtube.com/watch?v=nemy4TD4I3A
https://www.youtube.com/watch?v=RNPIRfxUTQ4
https://www.youtube.com/watch?v=CIYA6Jwwp4s
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оцінювання під час аудиторних занять 20 20 
виконання контрольних (модульних) робіт 40 40 
виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

30 35 

науково-дослідницька робота 10 5 
Підсумковий контроль (залік) - - 
Разом 100 100 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 
90 – 100 Відмінно A 
80 – 89 Добре B 
70 – 79 C 
66 – 69 Задовільно D 
60 – 65 E 

21 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 
(заліку) FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
 при підготовці есе, есе-рефлексії на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий план), 

оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів. Есе повинно бути надіслано до 16:00 у 
попередній день перед семінаром. Усі повинні обов’язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких 
причин не може бути виправданням. 

 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 
час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення 
експерименту, практики);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
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листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
 Положення про академічну доброчесність ДУЕТ. https://www.duet.edu.ua/ua/area/institut/vchena-rada  
 https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_silabus.pdf 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри міжнародної економіки Державного університету економіки і технологій - протокол №13 від 
23.06.2022 року 
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