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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Опір матеріалів 

2. Факультет/кафедра Будівельний факультет/кафедра будівельних конструкцій 

3. Статус ОК Обов’язковий 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (заповню-

ється для обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інжене-

рія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівницт-

во та цивільна інженерія» кваліфікація: бакалавр з будівництва. 

5. ОК може бути запропоно-

ваний для (заповнюється 

для вибіркових ОК) 

 

6. Рівень НРК 6 рівень 

7. Семестр та тривалість ви-

вчення 

денне – 3 семестр, / заочне – 3 семестр  

8. Кількість кредитів ЄКТС (150)  5  кредитів 

9. Загальний обсяг годин та їх 

розподіл  

Контактна робота(заняття) Самостійна робо-

та 

Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лабораторні  

Денна 

30 

Заоч 

2 

Ден-

на 

46 

Заоч. 

- 

Ден-

на 

- 

Заоч. 

- 

Денна 

74 

Заоч. 

148 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

професор Верещака Сергій Михайлович 

11.1 Контактна інформація кабінет 325е; т. +380990339093; vereshaka.sm@gmail.com 

12. Загальний опис освітнього 

компонента 

Опір матеріалів є складовою підготовки інженера будівельника. Основне за-

вдання – навчити студентів складати розрахункові схеми, робити розрахунки 

на міцність, жорсткість, стійкість деталей машин та конструкцій споруд. Вони 

повинні знати, як підібрати конструкційний матеріал, економічно доцільні роз-

міри й граничні навантаження; вміти аналізувати різні варіанти об’єктів розра-

хунку; створювати прості моделі досліджуваних об’єктів, враховуючи накопи-

чений досвід та результати експериментальних робіт. 

13. Мета освітнього компонен-

та 

Мета дисципліни “Опір матеріалів” полягає в тому, щоб навчити майбутнього 

інженера правильно вибирати конструкційний матеріал, форми і розміри дета-

лей та конструкцій, граничні навантаження, забезпечити надійну роботу ма-

шин, обладнання, тощо. 

14. Передумови вивчення ОК, 

зв'язок з іншими освітніми 

компонентами ОП 

Для успішного освоєння ОК необхідно знати та вміти  використовувати окремі 

розділи вищої математики  та теретичної механіки: аналітична геометрія та 

основи лінійної алгебри,   векторна алгебра, аналітична геометрія на площині,  

аналітична геометрія у просторі (основні положення), елементи лінійної алгеб-

ри,   функції (основні положення),  диференціальне числення функції однієї 

змінної,  статика, в'язи та їх реакції, класифікація сил, метод перерізів та метод 

вирізання вузлів, момент сили відносно точки та осі, головний вектор, голов-

ний момент, умови рівноваги різних систем, центр ваги тіл та плоских перері-

зів, кінематика, динаміка, сили інерції, центр мас, статичні моменти, осьо-

ві,полярні та відцентрові моменти інерції. 

15. Політика академічної доб-

рочесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти пе-

редбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та під-

сумкового контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у 

разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавст-

ва про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної або наукової діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК вважаються: 

академічний плагіат, академічне шахрайство (списування, обман, видавання 



  

 

 

 

 

 

  

кимось виконаної роботи за власну), використання електронних пристроїв під 

час підсумкового контролю знань. 

За порушення  академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка «0», повторне виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отриманих балів; повторне прохо-

дження оцінювання повторне виконання несамостійно виконаної роботи;  

Використання електронних пристроїв під час підсумкового контролю знань – 

відсторонення від виконання роботи, оцінка «0», повторне проходження під-

сумкового контролю 

16. Посилання на курс у сис-

темі Moodle 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=564 



  

2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього ком-

понента студент очікувано буде 

здатен… 

Програмні результати навчання, на досягнення 

яких спрямований ОК (зазначити номер згідно з 

нумерацією, наведеною в ОП)
1
 

Як оціню-

ється ДРН 

ПРН

1 

ПРН

2 

ПРН

3 

ПРН

6 

ПРН

8 

ПРН

9 

ПРН1

0 

 

ДРН 1: знати послідовність 

складання раціональних роз-

рахукових схем елементів бу-

дівельних конструкцій. 

х  х    х Контрольна 

робота 

ДРН 2: надати техніко-

економічне обґрунтування, 

враховуючи особливості 

об’єкта будівництва, викорис-

тання  програмних систем 

комп’ютерного проектування, 

з метою забезпечення  надій-

ності та довговічності окремих 

елементів конструкцій. 

х  х х   х Контрольна 

робота 

ДРН 3: розраховувати елемен-

ти конструкцій на міцність, 

стійкість та надійність від дії 

як статичних, так і динамічних 

навантажень. 

х х    х х Розрахунко-

ві роботи 

ДРН 4: проводити аналіз ре-

зультатів розрахунку елемен-

тів конструкцій з використан-

ням елементів варіантного 

проектування. 

х х х х х х х Розрахунко-

ві роботи  

ДРН 5: применять математиче-

ский комплекс MathCAD під 

час розрахунків елементів бу-

дівельних конструкцій.   

x   х   х Розрахунко-

ві роботи 

 

 

  

                                           
 



  

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в межах те-

ми 

Розподіл в межах загального бю-

джету часу 

Рекомендована 

література
2
 

Аудиторна робота 

дена/заочна 

Самостійна 

робота 

Лк П.з / се-

мін. з 

  

Вступ. Значення курсу опору матеріалів в збіль-

шенні експлуатаційної надійності, зниженні ме-

таломісткості та собівартості на одиницю потужно-

сті. Зв'язок курсу з загальноосвітнйми, загально-

інженерними та спеціальними дисциплінами. Ви-

значення стержня, пластини, оболонки. Кутові та 

лінійні переміщення. Основні гіпотези деформо-

ваного тіла. Деформації лінійні та кутові (зсув). 

Зовнішні сили та їх класифікація. Реакції опор. 

Навантаження статичне та динамічне. Наванта-

ження сталі та змінні у часі. Принцип Сен-Венана. 

Принцип незалежності дії сил. Внутрішні сили та 

метод перерізів. Повне, нормальне та дотичне на-

пруження.  Поняття про напружено-деформований 

стан.Внутрішні силові фактори в поперечних пере-

різах стержня. Класифікація типів навантаження 

стержня за внутрішніми силовими факторами.  

2/2 4/- 6/10  [1, стор. 8-14, 

35-46], [2] – [6] 

Тема 1. Механічні характеристики матеріалів 

при розтяганні, стисканні. Розрахунки на  міц-

ність і жорсткість стержня при розтяганні, сти-

сканні.  

Напруження у поперечних і  похилих перерізах 

стержня. Лінійний напружений стан, максимальні 

дотичні напруження при лінійному напруженому 

стані.     Деформований  стан  при  розтяганні (сти-

сканні). Коефіцієнт Пуассона. Закон Гука  при лі-

нійному   напруженому стані. Модуль пружності. 

Переміщення поперечних перерізів. Жорсткість при 

розтяганні (стисканні). Потенційна енергія дефор-

мації. Побудова епюр поздовжніх сил, нормаль-

них напружень та осьових переміщень. Діаграма 

розтягання.  Дійсна діаграма розтягання.   Недос-

коналість  структури  кристалів. Механізм пластич-

ної деформації.    Дислокація. Повторне наванта-

ження.     Ефект  Баушингера. Механічні  власти-

вості  матеріалів при стисканні. Пластичні і крих-

кі матеріали. Вплив температури та      швидкості  

навантаження  на  механічні властивості матеріалів. 

Повзучість. Тривала міцність. Границя тривалої 

міцності.       Концентрація  напружень.  Вплив 

концентрації напружень на міцність при ударних та 

повторно змінних навантаженнях. Розрахунки по 

допустимим напруженням  і допустимим   наванта-

женням.   Коефіцієнт   запасу. Техніко-економічні  

фактори,     які  впливають на коефіцієнт запасу. 

Типи задач при розрахунках на міцність.   Поняття 

про раціональні конструкції. Принцип рівноміцно-

сті при проектуванні   конструкції. Врахування 

2/- 8/- 8/14 [1, стор. 82-

140], [2] – [6] 
 

                                           
2
 Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  



  

власної ваги. Розрахунки на  жорсткість.  Статично  

невизначувані  системи. Початкові і температурні 

напруження. 

Тема 2. Чистий зсув. Кручення прямого стерж-

ня. 

Розглядання чистого зсуву на прикладі кручення 

тонкостінних   трубок.   Закон   парності   дотичних 

напружень. Закон Гука при зсуві. Модуль зсуву, 

залежність між трьома пружними сталими. Питома 

потенційна енергія деформації при зсуві. Механічні 

властивості матеріалів при чистому зсуві. Кручення 

прямого стержня круглого поперечного перерізу. 

Напруження в поперечному перерізі. Полярний 

момент інерції. Кут закручування. Жорсткість при 

крученні. Потенційна енергія деформації круглого 

стержня при крученні. Епюри крутних моментів, 

напружень, кутів закручування. Статично неви-

значувані задачі при крученні. Кручення стерж-

ня некруглого поперечного перерізу. 

2/- 6/- 8/12 [1, стор. 193-

233], [2] – [6] 

Тема 3. Геометричні характеристики попереч-

них перерізів стержня. 

Статичні моменти площі. Центр тяжіння попереч-

ного перерізу. Моменти інерції плоских фігур. Ра-

діус інерції. Моменти інерції при паралельному 

переносі та повороті координатних осей. Головні 

моменти інерції. Геометричні характеристики різ-

них перерізів. 

2/- 6/- 6/14 [1, стор.15-33], 

[2] – [6] 

 

Тема 4.   Згинання прямих стержнів. Основні 

гіпотези. Епюри поперечних сил та згинальних 

моментів. 
Зовнішні сили, які спричиняють згинання. 

Опори і опорні реакції. Визначення внутрішніх 

силових факторів в поперечних перерізах балок при 

згинанні (поперечна сила, згинальний момент). 

Диференціальні залежності між згинальним мо-

ментом, поперечною силою та інтенсивністю роз-

поділеного навантаження. Епюри поперечних сил 

та згинальних моментів. 

2/- 6/- 6/14 [1, стор.44 -

53], [2] – [6] 

 

Тема 5.     Жорсткість при згинанні. Нормальні 

напруження при чистому згинанні. Формула 

Д.І.Журавського. Головні напруження при зги-

нанні. Розрахунки на міцність. 
Поняття про чисте згинання. Основні гіпотези. 

Залежність між згинальним моментом та кривиз-

ною осі зігнутої балки при чистому згинанні. 

Жорсткість при згинанні. Нормальні напруження 

при чистому згинанні. Дотичні напруження при 

поперечному згинанні (формула Журавського Д.І.). 

Головні напруження при згинанні. Розрахунки на 

міцність при згинанні. Раціональні перерізи при 

згинанні. Потенційна енергія деформації при зги-

нанні. 

2/- 6/- 10/18 [1, стор.236-

261],  [2] – [6] 

 

Тема 6.  Метод початкових параметрів.     
Диференціальне рівняння зігнутої осі прямого сте-

ржня. Метод початкових параметрів.     

2/- 4/- 2/6 [1, стор.265-

290], [2] – [6] 

 

Тема 7. Теорія напруженого і деформованого 

стану.  

Напруження в точці. Визначення напружень на 

-/- 4/- 4/6 [1, стор.152-

177], [2] – [6] 



  

похилій площині. Головні напруження. Визначення 

положення   головних   площадок і знаходження 

головних напружень. Круг Мора. Загальна лінійна 

залежність між складовими напруження і складо-

вими деформації для ізотропного тіла. Об'ємна 

деформація. Питома потенційна енергія. Питома 

енергія зміни  об'єму та питома енергія зміни 

форми.  

Тема 8.   Критерії виникнення пластичних де-

формацій. Теорія руйнування. 

Еквівалентне  напруження. Теорія  найбільших 

дотичних напружень. Енергетична теорія міцності. 

Критерій Мора для матеріалів з різними границями 

текучості при розтяганні і стисканні. Використання     

формул еквівалентності до розрахунку    стержнів 

в загальному випадку навантаження. Визначення 

коефіцієнта запасу по границі текучості. 

2/2 4/- 4/8 [1, стор.180-

188], [2] – [6] 

 

Тема 9.   Косе згинання. Позацентрове розтя-

гання і стискання стержнів великої жорсткості. 
Косе згинання. Визначення напружень, знахо-

дження положення центральної осі та небезпеч-

них точок в перерізі. Визначення прогинів. Позаце-

нтрове розтягання і стискання стержнів великої 

жорсткості. 

-/- 4/- 4/6 [1, стор.324-

352], [2] – [6] 

 

Тема 10.  Енергетичні теореми. Спосіб Вереща-

гіна.  

Потенційна енергія деформації стержня при дові-

льному навантаженні. Принцип Лагранжа для 

пружних тіл. Теорема Лагранжа. Теорема Ка-

стиліано. Інтеграл Мора. Засіб Верещагіна. Визна-

чення температурних переміщень. Теорема про 

взаємність робіт і переміщень. 

2/- 4/- 4/8 [1, стор.353-

385], [2] – [6] 

 

Тема 11.  Статично невизначувані стержневі 

системи. Метод сил. 

Найпростіші статично невизначувані стержневі 

конструкції. Метод сил. Канонічні рівняння. 

Основна система. Симетричні і кососиметричні 

системи. Визначення переміщень в статично неви-

значуваній системі. Особливості розрахунку прос-

торових рамних систем. Розрахунок статично не-

визначуваних балок. Використовування мат-

ричної форми запису розрахункових  залеж-

ностей у зв'язку з використанням ЕОМ. 

4/2 8/- 2/8 [1, стор.386-

422], [2] – [6] 

Тема 12.  Міцність при повторно-змінних на-

пруженнях. 

Сучасні уявлення про міцність матеріалів при на-

пруженнях, циклічно змінних у часі. Механізм руй-

нування від втоми. Границя витривалості (втомле-

ності). Вплив на витривалість стану поверхні, 

наклепа та навколишнього середовища. Концент-

рація напружень. Характеристики циклів змінних 

напружень. Діаграми граничних напружень 

при асиметричних циклах. Розрахунки на міцність 

при лінійному напруженому стані та при кру-

ченні для несиметричних циклів. Коефіцієнт 

запасу міцності при змінних напруженнях. 

Вплив конструктивно-технологічних факторів на 

границю витривалості. 

-/- 4/- 4/6  [1, стор.562-

589], [2]– [6] 



  

Тема 13.  Динамічні навантаження.  
Ударне навантаження системи з однією і двома 

ступенями свободи. Енергетичний спосіб ро-

зрахунку. Поняття про хвильові процеси. 

2/- 4/-  6/12 [1, стор.590-

612], [2] – [6] 

 

Тема 14. Стійкість стиснутих стержнів. 

Стійка та нестійка пружна рівновага. Критичне на-

вантаження. Формула Ейлера для визначення кри-

тичної сили стиснутого стержня. Вплив умов за-

кріплення кінців стержня на значення критичної 

сили. Умови застосування формули Ейлера. 

Поняття про втрату стійкості при напруженнях, що 

перевищують границю пропорційності. Формула 

Ясинського Ф.С. Розрахунок на стійкість за до-

помогою коефіцієнтів зменшення основного допу-

стимого напруження. 

2/- 6/- 6/12 [1, стор.491-

514], [2] – [6] 

Тема 15. Основи теорії тонких оболонок.       

Безмоментна теорія осесиметричних тонкостін-

них оболонок. Циліндрична, сферична, конічна обо-

лонки, які знаходяться під дією сталого та гідрос-

татичного тиску. Моментна теорія напівнескінчен-

них тонкостінних циліндричних оболонок при 

осесиметричному навантаженні. Крайова задача.  

2/- 6/- 4/10 [1, стор.459-

477], [2] – [6] 

 

Тема 16.   Розрахунки на міцність товстостінних 

циліндрів.   

Визначення напружень і радіальних переміщень в 

товстостінних циліндрах, які зазнають дії внут-

рішнього і зовнішнього тисків. Розгляд окре-

мих випадків навантажування циліндра тис-

ком. Напруження, які виникають при насаджені 

одного циліндра на інший з натягом. 

2/- 6/- 4/10 [1, стор.436-

451], [2] – [6] 
 

Тема 17.   Контактні напруження.   

Основні поняття. Формули для визначення конта-

ктних напружень. Розрахунки на міцність матеріа-

лу у зоні контакту. 

-/- 2/- 2/4 [1, стор.613-

617],  [2] – [6] 

Всього у осінньому семестрі 30/2 46/- 74-148  

 

 

  



  

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (ро-

бота, що буде проведена 

викладачем під час ауди-

торних занять, консульта-

цій) 

Кількість 

годин  

Методи навчання 
(які види навчаль-

ної діяльності має 

виконати студент 

самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Знати основні 

положення розрахунку 

елементів будівельних-

конструкцій. 

Дедуктивні методи – 

пов’язані із формулюван-

ням загальних положень, 

формул, законів та їх за-

стосуванням до конкрет-

них задач, демонстрація 

матеріалу за допомогою 

мультимедійних техноло-

гій.   

Практичні методи- роз-

рахунки за індивідуальним 

варіантом 

Використання платфор-

ми MOODLE, ZOOM під 

час змішаної форми на-

вчання. 

14/4 Робота з підручни-

ками, методичними 

вказівками, довід-

никами, посібника-

ми, матеріалами 

мережі Інтернет, 

виконання індиві-

дуальних розраху-

нкових робіт 

8/20 

ДРН 2. Здатен складати 

розрахункові схеми сте-

ржневих конструкцій за 

граничними станами:  за 

несучою здатністю та за 

придатністю до норма-

льної експлуатації.   

Пояснювально-

репродуктивні методи: 
Лекції-візуалізації, інтера-

ктивні лекції, демонстра-

ція матеріалу за допомо-

гою мультимедійних тех-

нологій, 

Практичні методи- роз-

рахунки за індивідуальним 

варіантом. 

Використання платфор-

ми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

30/- Використання опо-

рних курсів лекцій, 

методичних вказі-

вок, робота з підру-

чниками та посіб-

никам. 

Виконання індиві-

дуальних розраху-

нкових робіт, пере-

гляд відеороликів в 

мережі Інтернет. 

34/62 

ДРН 3. Здатен розрахо-

вувати та конструювати 

окремі елементи буді-

вель та споруд: ферми, 

балки, тощо. 

Пояснювально-

репродуктивні методи: 
Лекції-візуалізації, інтера-

ктивні лекції, демонстра-

ція матеріалу за допомо-

гою мультимедійних тех-

нологій. 

Практичні методи- роз-

рахунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфор-

ми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

12/- Робота з підручни-

ками, методичними 

вказівками, довід-

никами, посібника-

ми, матеріалами 

мережі Виконання 

індивідуальних 

практично-

розрахункових ро-

біт, перегляд відео-

роликів в мережі 

Інтернет. 

18/30 

ДРН 4. Здатен проекту-

вати, конструювати та 

розраховувати  статично 

невизначювані стержне-

ві системи. 

Пояснювально-

репродуктивні методи: 

Лекції-візуалізації, інтера-

ктивні лекції, демонстра-

ція матеріалу за допомо-

гою мультимедійних тех-

26/- Використання опо-

рних курсів лекцій, 

методичних вказі-

вок, робота з підру-

чниками та посіб-

никам. 

22/48 



  

нологій, 

Практичні методи- розра-

хунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфор-

ми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

Виконання індиві-

дуальних розраху-

нкових робіт, пере-

гляд відеороликів в 

мережі Інтернет. 

ДРН 5. 

Здатен проектувати, 

конструювати та розра-

ховувати  тонкостінні та 

товстстінні оболонки. 

Пояснювально-

репродуктивні методи: 
Лекції-візуалізації, інтера-

ктивні лекції, демонстра-

ція матеріалу за допомо-

гою мультимедійних тех-

нологій, 

Практичні методи- роз-

рахунки за індивідуальним 

варіантом.  

Використання платфор-

ми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, 

GOOGLE MEET  під час 

змішаної форми навчання. 

8/- Використання опо-

рних курсів лекцій, 

методичних вказі-

вок, робота з підру-

чниками та посіб-

никам, перегляд 

відеороликів в ме-

режі Інтернет. 

Виконання індиві-

дуальних практич-

но-розрахункових 

робіт,  

8/16 

 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

5.2.  Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у загальній 

оцінці  

Дата складання 

3 семестр 

 Розрахункова робота №1 10 балів/ 10% 2 тиждень 

 Розрахункова робота №2 10 балів/ 10% 4 тиждень 

 Тестові завдання 10 балів/ 10% 6 тиждень 

 Розрахункова робота №3 10 балів/ 10% 8 тиждень 

 Розрахункова робота №4 10 балів/ 10% 10 тиждень 

 Контрольна робота №1 10 балів/ 10% 12 тиждень 

 Розрахункова робота №5 10 балів/ 10% 14 тиждень 

 Іспит 30 балів/ 30% По завершенні ОК 

5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент
3
 Незадовільно Задовільно Добре Відмінно

4
 

Контрольна робо-

та 

<2 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

3-5 бала 

Більшість вимог 

виконано, але окре-

мі складові відсутні 

або недостатньо 

розкрити. 

6-9 бала 

Виконано усі 

вимоги завдання. 

10 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемо-

нстровано вдумли-

вість, запропонова-

но власне вирішен-

                                           
 

 



  

ня. 

Розрахункова ро-

бота 

<2 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

3-5 бала 

Більшість вимог 

виконано, але окремі складові 

відсутні або недостатньо 

розкрити. 

6-9 бала 

Виконано усі 

вимоги завдання. 

10 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемо-

нстровано вдумли-

вість, запропонова-

но власне вирішен-

ня. 

Іспит <9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

9-20 бала 

Більшість вимог 

виконано, але окре-

мі складові відсутні 

або недостатньо 

розкрити. 

20-29 бала 

Виконано усі 

вимоги завдання. 

30 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемо-

нстровано вдумли-

вість, запропонова-

но власне вирішен-

ня. 

 

 

5.3. Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удосконалення 

передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

3 семестр 

1. Письмове опитування після вивчення тем 1-2 2 тиждень 

2. Письмове опитування після вивчення теми 3 - 5 4 тиждень 

3. Письмове опитування після вивчення тем  6 6 тиждень 

4. Письмове опитування після вивчення тем 7-10 8 тиждень 

5. Письмове опитування після вивчення тем 11-16 14 тиждень 

 

  

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента : оцінювання відповідно до отриманих 

за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:  

 

Шкала оці-

нювання 

ЕСТS 

Національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова баль-

на шкала оціню-

вання 

Визначення 

А 5 (відмінно) 90 ≤ R ≤ 100 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помило 

В 

4,0 (добре) 

82 ≤ R ≤ 89 
Вище середнього рівня з кі-

лькома помилками 

С 74≤ R ≤ 81 

В загальному правильна ро-

бота з певною кількістю по-

милок 

D 

3,0 (достатньо) 

64 ≤ R ≤ 73 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

Е 60 ≤ R ≤ 63 
Виконання задовольняє мі-

німальні критерії 

FX 

2,0 (незадовільно) 

35 ≤ R ≤ 59 
Можливе повторне складан-

ня 

F R ≤ 34 
Необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 

 

 

  

  



  

6. НАВЧАЛЬНІ  РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Підручники посібник 

1. Писаренко Г.С. та ін. Опір матеріалів: Підручник / Г.С.Писаренко, О.Л.Квітка, Е.С.Уманський; За ред.  

Г.С.Писаренка. – К. Вища школа, 1993. – 655с. ( та ін. видання) 

2.. Верещака С. М. Опір матеріалів: навчальний посібник у 2-х частинах/ С. М. Верещака, Д О. Жигилій. – 

Суми : Сумський державний університет,  2016. – 160 с.  

 

 

 

6.1.2. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Опір матеріалів" для студентів усіх форм навчання, 1 

частина, Суми, СНАУ, 2021 р. 

2. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Опір матеріалів" для студентів усіх форм навчання, 2 

частина, Суми, СНАУ, 2021 р. 

 

  



  

Рецензія на робочу програму (силабус) 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма (сила-

бус) освітнього компонента гарантом або членом прое-

ктної групи 

Так  Ні Коментар 

Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) від-

повідають НРК 

+   

Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) від-

повідають передбаченим ПРН (для обов’язкових ОК) 

+   

Результати навчання за освітнім компонентом дають мож-

ливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення 

+   

 

Член проектної групи                                ________________________________________________  . 

(ПІБ)  (посада, ПІБ)   (підпис) 

 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма (сила-

бус) освітнього компонента викладачем відповідної 

кафедри 

Так  Ні Коментар 

Загальна інформація про освітній компонент є достатньою  +   

Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) від-

повідають НРК 

+   

Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН)  да-

ють можливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення 

+   

Результати навчання (ДРН) стосуються компетентностей 

студентів, а не змісту дисципліни (містять знання, уміння, 

навички, а не теми навчальної програми дисципліни)  

+   

Зміст ОК сформовано відповідно до структурно-логічної 

схеми 

+   

Навчальна активність (методи викладання та навчання) 

дає змогу студентам досягти очікуваних результатів на-

вчання (ДРН) 

+   

Освітній компонент передбачає навчання через дослі-

дження, що є доцільним та достатнім для відповідного рі-

вня вищої освіти 

+   

Стратегія оцінювання в межах освітнього компонента від-

повідає політиці Університету/факультету 

+   

Передбачені методи оцінювання дозволяють оцінити сту-

пінь досягнення результатів навчання за освітнім компо-

нентом 

+   

Навантаження студентів є адекватним обсягу освітнього 

компонента   

+   

Рекомендовані навчальні ресурси є достатніми для досяг-

нення результатів навчання (ДРН) 

+   

Література є актуальною +   

Перелік навчальних ресурсів містить необхідні для досяг-

нення ДРН програмні продукти 

+   
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