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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, напрям пі-

дготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

Галузь знань 

_______________ 
(шифр і назва) Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

_6.051301 Хімічна 

технологія  
(шифр і назва) 

Модулів –2  
Спеціальність (профе-

сійне 

спрямування): 

_05130108 «Хімічна 

технологія високомоле-

кулярних сполук» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання 

____РГР_______ 
                (назва) 

Семестр 

Загальна кількість го-

дин - 150 

3-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних :  

денна–48; заочна-24 

самостійної роботи 

студента : 

денна–102; заочна-

126 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 12 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

 102год. 126год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю:  

ПМК             |   iспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета - формування у студента достатнього об’єму інженерних знань, що до- 

зволяють вільно розбиратися в загальномеханічних принципах проектуваня,  

побудови і роботи тієї або іншої машини, а також вироблення творичх нави- 

ків рішення інженерних задач. 

Завдання дисципліни «Прикладна механіка» є: вивчення теоретичних основ  

опіру материалів,деталей мшин,теоретичноЇ механіки,теоріЇ механізмів і ма 

шин для підготування кваліфікованих інженерів-технологів по виробництву 

 високомолекулярних сполук і високоенергетичних матеріалів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: прийоми і методи розрахунку окремих елементів конструкцій на   

 міцність і жорсткість; принципи утворення механізмів, призначення і харак- 

теристики; 

 вміти: використовуючи довідкові дані, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ. 

ТУ, ОСТ, теоретичні положення розраховувати основні конструктивні па-

раметри типового обладнання; 

 побудувати розрахункову модель, виконати проектні та перевірочні розра-

хунки на міцність, оцінити надіність деталі за головними критеріями 

працездатності; 

 свідомо застосовувати вивчені закони,при рішенні практичних задач; 

 правильно обирати матеріал з урахуванням фізико-механічних та 

технологічних характеристик; 

 правильно виконати коструктивні розрахунки основних деталей і зробити 

креслення загального вигляду вузла та деталі з метою підготовки технічного 

завдання. 

 логічно та послідовно висловлювати сутність роботи, привселюдно захища-

ти прийняті інженерні рішення конструкції. 

  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

 ТЕМА 1.Загальні положення.та наукові основи дисципліни. 

Предмет і задачі курсу. Загальні принципи проектування, розрахунку та 

надійної експлуатації виробів машинобудування. Головні критерії працездатності: 

міцність, жорсткість, стійкість, вібростійка, герметичність, зносостійкість, 

корозійна стійкість, теплостійкість. 

ТЕМА 2.Внутрішні сили і метод перетинів.Основні гіпотези, прийняті в 

опорі матеріалів. 

Сили зовнішні і їх класифікація. 

ТЕМА 3Розтягування і стисненя.Розтягування і стиснення прямого бруса.  

ТЕМА 4.Статично невизначні системи 

ТЕМА 5.Зрушення і кручення. 

ТЕМА 6.Геометричні характеристики плоских перетинів. 
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ТЕМА 7.Вигин прямих брусів. 

ТЕМА 8.Складний опір. 

ТЕМА 9.Потенційна енергія деформації при довільному навантаженні. 

ТЕМА 10.Теорема.Костільяно.Інтеграл Мору і спосіб Верещагина. 

Змістовий модуль 2. 

ТЕМА 11.Стійкість стислих стержнів.Опір матеріалів дії повторно-змінних 

напруг.Удар. 

ТЕМА 12.Основи теорії механізмів і машин. 

ТЕМА 13.Загальні поняття передач:ремінні, фрикційні і ланцюггві. 

ТЕМА 14Підшипники качення і ковзання. 

ТЕМА 15.Роз’ємні,нероз’ємні з’єднання.Муфти. Загальна характеристи-

ка.Критерії працездатності. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р.  л п ла

б 

ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1             

Змістовий модуль  1 - - - - - - - - - - - 

Тема 1. Вступ.  

Предмет і задачі курсу.  

 Загальні положення та 

наукові основи 

дисципліни 

4 2    2 6,5 0,5    6 

Тема 2. Внутрішні си-

ли і метод перетинів. 

Основні гіпотези в 

опорі матеріалів. Сили 

зовнішні, їх 

класифікація. 

4 2    2 8,5 0,5    8 

Тема 3. Розтягування 

і стиснення. Розтягу-

вання і стиснення пря-

мого бруса 

10 2    8 9,5 0,5 1   8 

Тема 4.Статично 

невизначні системи 
10 2    8 12,5 1 1,5   10 

Тема 5. Зрушення, 

кручення. Статично 

невизначні системи при 

крученні. 

10 2    8 10 1 1   8 

Тема 6. Геометричні 

характеристики пло-

10 2    8 10 1 1   8 
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ских перетинів. 
Тема 7.Вигин прямих 

брусів. Диференціальне 

рівняння зігнутої осі 

прямого бруса.. 

10 2    8 10 1 1   8 

Тема 8. Складний опір 10 2    8 12 1 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

68 16    52 - - - - - - 

Змістовий модуль  2 - - - - - - - - - - - 
Тема 9. Потенційна 

енергія деформації при 

довільному 

навантаженні.. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 10. Теорема 

Костільяно. Інтеграл 

Мору і спосіб 

Верещагіна 

16 4 4   8 12 1 1   10 

Тема 11. Стійкість 

стислих стрижнів. Опір 

матеріалів дії повторно-

змінних напруг. 

12 2 2   8 10 1 1   8 

Тема 12.Основи теорії 

иеханізмів і машин 
10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 13. Загальні по-

няття про ременні, 

фрикційні і ланцюгові 

передачі. 

10 2 2   6 9 0,5 0,5   8 

Тема 14. Підшипники 

качення та ковзання 
11 2 2   7 9 0,5 0,5   8 

Тема 15. Роз'ємні 

з'єднання. Нероз'ємні 

з'єднання. Муфти. 

Загальні характеристи-

ки. Критерії 

працездатності. 

11 2 2   7 9 0,5 0,5   8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

82 16 16   50 - - - - - - 

ІНДЗ             

Усього годин 150 32 16   102 150 12 12   126 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Побудова епюр подовжниіх сил, нормальних напруг і 

переміщення для різних випадків навантаження бруса 

вісьовими силами.  

 

2 

2 Розрахунки на міцність і жорсткість при зкручені 2 

3 Розрахунки на міцність при вигіні балок по нормальним 

напругам 

4 

4 Визначення переміщень по способу Верещагіна 4 

5 Розрахунок на міцність заклепочних і зварювальних 

з’єднань 

4 

... Разом  16 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Внутрішні сили і метод перетинів. Основні гіпотези в 

опорі матеріалів. Сили зовнішні, їх класифікація. 

2 

2 Розтягування і стиснення. Розтягування і стиснення 

прямого бруса. 

4 

3 Статично невизначні системи 4 

4 Зрушення, кручення. Статично невизначні системи при 

крученні. 

6 

5 Геометричні характеристики плоских перетинів. 4 

6 Вигин прямих брусів. Диференціальне рівняння зігнутої 

осі прямого бруса.. 

6 

7 . Складний опір 6 

8 Потенційна енергія деформації при довільному 

навантаженні.. 

6 

9 Теорема Костільяно. Інтеграл Мору і спосіб Верещагіна 6 

10 Стійкість стислих стрижнів. Опір матеріалів дії повтор-

но-змінних напруг. 

4 

11 Основи теорії иеханізмів і машин 6 

12 . Загальні поняття про ременні, фрикційні і ланцюгові 

передачі. 

6 

13 Підшипники качення та ковзання 6 

14 Роз'ємні з'єднання. Нероз'ємні з'єднання. Муфти. 

Загальні характеристики. Критерії працездатності. 

6 

15 Побудова епюр подовжниіх сил, нормальних напруг і 

переміщення для різних випадків навантаження бруса 

вісьовими силами.  

6 



8 

 

  

 

16 Розрахунки на міцність і жорсткість при зкручені 6 

14 Розрахунки на міцність при вигіні балок по нормальним 

напругам 

6 

17 Визначення переміщень по способу Верещагіна 6 

18 Розрахунок на міцність заклепочних і зварювальних 

з’єднань. 

6 

 Разом  102 

 

 
7. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом передбачено виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) 

 Норма часу на виконання – 9 годин. 

 Завдання включає : 

 Розрахунок на міцність ступінчастого стрижня при розтягуванні-стиску. 

 Розрахунок статично невизначеної системи.  

 Розрахунок балок на міцність.  

 
8. Методи навчання 

1. Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне опрацю-

вання навчального матеріалу з використанням конспекту лекцій та 

основної навчальної літератури, робота із довідниками. 

2. Контроль навчальної роботи – усне опитування, спостереження за хо-

дом виконання практичних робіт і співбесіда з проблемних питань, 

контроль самостійного виконання індивідуального завдання. 

 

 
11. Методи контролю 

Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за модульно-

рейтинговою системою (регламент додається). 

 

13. Методичне забезпечення 

 

ЛІТЕРАТУРА. 

№ 

п/

п 

Найменування Наявна 

кількість 

примірників 

Вид 

1 2 3 4 

Основна література. 

1 Посилевич и др. Прикладаная механика изд. «Выс-

шая школа». М., 1989 

5 підруч

ник 

2 Писаренко Г.С. та ін. Опір матеріалів, вид. Вища 

школа, Київ, 1993 

35 підруч

ник 
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Додаткова література 

3 К.И. Заблонский «Прикладаная механика» изд 

«Высшая школа». Киев, 1984 

9  

4 Кудрявцев В.Н. Детали машин, изд. Машинострое-

ние, Л., 1980. 

38  

Науково-методична література видавництва СумДУ 

і Шосткинского інституту СумДУ 

5 Методические задания и контрольные задания по 

курсу «Сопротивление материалов», часть І, Харь-

ков, 1989 

Составители: Каринцев И.Б. и др. 

  

6 Методические задания и контрольные задания по 

курсу «Сопротивление материалов», часть ІІ, Харь-

ков, 1989. 

Составители: Картажанов С.И. и др. 

  

7 Методические задания к выполнению расчетно-

проектных работ по курсу «Прикладная механика». 

Шостка 2007-06-18 Составитель: Фалько А.Т. 

48  

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Сайт бібліотеки СумДУ http://library.sumdu.edu.ua/ 

2. Сайт кафедри «Процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних вироб-

ництв» СумДУ http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/ 

3. Сторінка кафедри «Процеси і обладнання хімічних виробництв» ШІ СумДУ 

http://shinst.sumdu.edu.ua/kaf_pohv.html 

 

 

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» 

III  семестр 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год/5 кред.;  

Лк .- 32год./16; Пр. – 16 год./8; РР – 1;  ПМК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів – 1; модульних циклів – 3. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів  

4. Розподіл на рейтингових балів за видами навчальної роботи  
а) Робота на аудиторних заняттях: 

- Лекції: 16 лк. 1 бали/лк. = 16 бал. 

- Практичні заняття: 8 пр. х 1 бали/пр. = 8 бал. 

http://library.sumdu.edu.ua/
http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/
http://shinst.sumdu.edu.ua/kaf_pohv.html
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б). Виконання РР – максимально 30 балів (3 завдання, при позитивному 

оцінюванні від 6 до 10 балів за кожне). При оцінюванні РР після завершення 3-го 

модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 10%. 

д) Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 45 

балів. 

1-ий модульний цикл  – 13,8- 23 балів. 

2-ий модульний цикл  – 13,8 - 23 балів. 

5.Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

          1-ий модульний цикл: (8 лк., модульний контроль) – 18,6-31 балів. 

2-ий модульний цикл: (8 лк. , 8 пр., РР; модульний контроль) – 41,4-69 

балів. 
6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: складання 

підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за 

модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше 0,5 ri, де ri – макси-

мальне значення балів у модулі, зазначене в п.5), здійснюється протягом усього 

періоду вивчення дисципліни у семестрі. Позитивні оцінки з модульного циклу в 

цілому та його складових не підвищуються. 

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: 
оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється 

за такою шкалою: 

Сума балів  

(R) 

Оцінка 

ESTS 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

Визначення 

90-100 A 5 (відмінно) 
Відмінне виконання лише з не-

значною кількістю помилок 

82-89 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

74-81 C 
В загальному правильна робота з 

певною кількістю помилок 

64-73 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але з незначною 

кількістю недоліків 

60-63 E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

35-59 FX 

2 (незадовільно) 

Можливе повторне складання 

0-34 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

 

- До підсумкового модульного контролю допускається студент, який вико-

нав всі види запланованої навчальної роботи. 

Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види 

навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав необхідну, яка 

відповідає позитивній оцінці, кількість рейтингових балів (не менше 60), отримує 

семестрову оцінку у відповідності до набраних рейтингових балів. Складання за-
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ходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної 

оцінки не здійснюється; 

- Студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових 

балів, що відповідає позитивній оцінці, але не менше 35 балів, зобов’язаний 

складати захід підсумкового семестрового контролю. У такому випадку незалеж-

но від того, в якому модульному циклі завершується викладання навчальної 

дисципліни, складання заходу підсумкового контролю здійснюється після завер-

шення останнього модульно-атестаційного циклу у семестрі або екзаменаційній 

сесії, якщо вона передбачена, за додаковою відомістю семестрової атестації (пер-

шою незадовільною оцінкою вважається та, що отримана за наслідками модуль-

них атестацій, яка виставляється в основну відомість семестрової 

атестації).Студент має право на два складання ПСК: викладачу та комісії. При 

успішному складанні заходу підсумкового семестрового контролю 

використовується оцінка «задовільно» Е, яка засвідчує виконання студентом 

мінімальних вимог без урахування накопичених балів. 

- Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав менше 35 бала, 

не допускається до підсумкового семестрового контролю і отримує оцінку 

«незадовільно» (за шкалою ECTS – «F»). 

 

 
 

Викладач дисципліни ___________________  С.В.Тур 

 

Завідувач кафедри  ___________________В.К.Лукашов 

 

„____” _________ 2016 р. 

 


