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Інформація  про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться 

зміни 

Номер додат-

ку до робочої 

програми з 

описом змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер 

протоколу за-

сідання кафед-

ри 

Завідувач ка-

федри 

 

Гарант 

освітньої 

програми 

     

     

     

     

 



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК ОК 8 Теоретична механіка 

2.  Факультет/кафедра Будівельний факультет, кафедра будівельних 

конструкцій 

3.  Статус ОК Обов’язковий компонент  

4.  Програ-

ма/Спеціальність 

(програми), складо-

вою яких є ОК для 

(заповнюється для 

обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Будівництво та 

цивільна інженерія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» кваліфікація: бакалавр будівництва. 

5.  ОК може бути за-

пропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

 

6.  Рівень НРК 6 рівень 

7.  Семестр та трива-

лість вивчення 

Денне - 2 семестр,15 тижнів 

Заочне– 2 рік 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

Денне – 5, Заочне – 5. 

9.  Загальний обсяг 

годин та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 

Денна/заочна 

Самостійна ро-

бота 

Лекційні 

30/2 

Практичні 

46/2 

 

74/146 

10.  Мова навчання українська 

11.  Викла-

дач/Координатор 

освітнього компоне-

нта  

Старший викладач  Драник Олександр Іванович 

12 Контактна інформа- кабінет 418е; т. +380950207552; 
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ція 23alexd1967@gmail.cov 

13 Загальний опис 

освітнього компоне-

нта 

Освітній компонент, теоретична механіка є 

складовою підготовки бакалавра будівельника. 

Підчас вивчення ОК студент знайомиться з 

основними поняттями, законами і методами 

механіки та здобуває навички використання 

методів і принципів механіки при створенні та 

дослідженні моделей транспортних систем, 

розрахункових схем будівель та експлуатації 

транспортних засобів, підйомних механізмів та 

інше.  

Програма базується на сучасних знаннях галу-

зевого законодавства,  нормативно-правових 

документів  та сучасних тенденцій та закономі-

рностей розвитку будівельної галузі. 

14 Мета освітнього 

компонента 

Підготовка майбутнього інженера в галузі буді-

вництва формування у студента компетенцій у 

вивченні загальних законів руху та рівноваги 

матеріальних тіл в такому обсязі, щоб він міг 

обирати необхідне технічне рішення, вміти по-

яснювати їх функціонування та вірно їх викори-

стовувати 

15 Передумови ви-

вчення ОК, зв'язок з 

іншими освітніми 

компонентами ОП 

1. Освітній компонент базується на знаннях з 

таких освітніх компонентів  як:  Вища мате-

матика, фізика 

2. Освітній компонент є основою для  таких 

освітніх компонентів  як:   Опір матеріалів, 

будівельна механіка, будівельні конструкції 

16 Політика академіч-

ної доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для 

здобувачів вищої освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточ-

ного та підсумкового контролю результатів 

навчання; посилання на джерела інформації у 

разі використання ідей, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське 

право; надання достовірної інформації про ре-
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зультати власної навчальної або наукової діяль-

ності. 

Порушенням академічної доброчесності при 

вивченні ОК   «Будівельні конструкції» вважа-

ються : академічний плагіат, академічне шах-

райство (списування, обман, видавання кимось 

виконаної роботи за власну), використання еле-

ктронних пристроїв під час підсумкового конт-

ролю знань 

За порушення  академічної доброчесності здо-

бувачі освіти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка 0 , повторне 

виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отри-

маних балів; повторне проходження оцінюван-

ня повторне виконання несамостійно виконаної 

роботи; Використання електронних пристро-

їв під час підсумкового контролю знань – 

відсторонення від виконання роботи, оцінка 0, 

повторне проходження підсумкового контролю 

17 Посилання на курс у 

системі Moodle 

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

= 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА-

ВЧАННЯ   

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього компо-

нента студент очікувано буде …  

  

Програмні резуль-

тати навчання, на 

досягнення яких 

спрямований ОК 

(зазначити номер 

згідно з нумераці-

єю, наведеною в 

ОП)
1
 

Як оцінюєть-

ся РНД 

ПРН02 РН09  

ДРН 1.  

- Визначати фізичні величини ста-

тики, кінематики і динаміки; 

- Знати і розуміти формули і їх 

тлумачення; 

- Розуміти аксіоми й основні теоре-

ми статики, кінематики і динамі-

ки; 

- Володіти методами визначення 

головного вектору і головного 

моменту будь-якої системи сил. 

+ + Тестування 

на перевірку 

засвоєння 

теоретичного 

матеріалу, 

розрахунко-

во-практичне 

завдання, 

розрахунко-

во-графічна 

робота, екза-

мен 

ДРН 2.  

- Використовувати методи визначен-

ня рівноваги тіла  і системи сил; 

- Володіти методами визначення кі-

нематичних і динамічних парамет-

рів рухів тіла; 

-Розв’язувати геометричним і аналі-

+ + Тестування 

на перевірку 

засвоєння 

теоретичного 

матеріалу, 

розрахунко-

                                           
1
 Має відповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповід-

ними компонентами освітньої програми, зазначається для обов’язкових освітніх 

компонентів ОП І та ІІ рівня, для усіх (обов’язкових та вибіркових ОК) ОП ІІІ  
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тичним методами еквівалентну за-

міну системи сил однією силою; 

- Вміти визначати центр ваги і маси, 

положення центра ваги тіла . 

во-практичне 

завдання, 

розрахунко-

во-графічна 

робота, екза-

мен 

ДРН 3.  

- Встановлювати кінематичні та 

динамічні характеристики механі-

змів; 

- Складати рівняння динаміки і ви-

користовувати їх при розв’язання 

прикладних задач; 

- Виділяти із системи тіл тіло, що 

вивчається та його в’язі, спрямо-

вувати вектори реакцій в’язів; 

- Розв’язувати задачі на визначення 

модуля моменту сили, пари сил. 

+ + Тестування 

на перевірку 

засвоєння 

теоретичного 

матеріалу, 

розрахунко-

во-практичне 

завдання, 

екзамен 

ДРН 4.  

- Розв’язувати задачі на визначення 

всіх основних кінематичних хара-

ктеристик поступального й обер-

тального рухів; 

- Визначати напрямок вектору корі-

олісового прискорення при будь-

якому напрямку складного руху; 

- Розуміти фізичний сенс основних 

динамічних характеристик усіх 

видів руху тіла; 

- Розв’язувати задачі на визначення 

основних параметрів руху тіла; 

- Аналізувати одержані результати. 

 

+ + Тестування 

на перевірку 

засвоєння 

теоретичного 

матеріалу, 

розрахунко-

во-практичне 

завдання, 

розрахунко-

во-графічна 

робота, екза-

мен 
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3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НА-

ВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розг-

лянуті в межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету 

часу 
Аудиторна робота Рекомендована 

література
2
 

Лк Лаб. 

з. 

Самостійна  

робота 

дена/зфн 

 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 Основні поняття. Аксіо-

ми. В’язі та їх реакції. 

- Визначення статики. Задачі та 

проблеми статики. 

- Сили: вивчення та параметри 

сил. 

- Система сил, просторова сис-

тема сил, рівнодіюча і рівноз-

важуюча сили, еквівалентна 

система сил, зовнішні і внутрі-

шні сили. 

- Аксіоми статики. 

- В’язі та їх реакції. 

- Плоска система збіжних тіл. 

- Рівновага системи збіжних сил. 

2/2 2/2 5/6 1,2,3,4,5,6 

Тема 2. Момент сил, пара 

сил,система довільно розташо-

ваних сил. 

- Теорема Вариньйона. 

- Момент сили відносно осі. 

- Залежність між моментом сили 

відносно центра осі. 

- Теорема про паралельне перене-

2/- 4/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

                                           
2
 Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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сення сили. 

- Приведення системи довільно-

розташованих сил до одного 

центра. 

- Умови рівноваги довільної сис-

теми сил 

 

Тема 3. Тертя ковзання і кочення 

- Визначення законів тертя ков-

зання. 

- Тертя кочення 

 

2/- 2/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Тема 4. Центр тяжіння. Центр 

мас. 

- Центр паралельних сил. 

- Центр тяжіння тіла. 

- Центр маси тіла. 

- Положення цетра мас плоских 

простих фігур. 

 

2/- 4/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Змістовний модуль 2 

Тема 5. Основні поняття та 

кінематика точки. 

- Кінематика, як наука про меха-

нічний рух. 

- Задача кінематики. 

- Основні поняття: траєкторія, 

відстань, шлях, час, швидкість , 

прискорення. 

- Способи надання руху: вектор-

ний, координатний, натураль-

ний. 

- Натуральні осі. 

- Поняття про кривизну траєкто-

рії. 

2/- 2/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Тема 6. Поступальний та обер-

товий рух тіла. 

2/- 4/- 5/10 1,2,3,4,5,6 
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- Поступальний рух. 

- Обертальний рух тіла. 

- Рівномірний і рівнозмінний 

обертальний рух тіла. 

Тема 7. Плоскопаралельний рух 

тіла. 

- Миттєвий центр швидкостей. 

- Розклад плоскопаралельного 

руху на поступальний і оберто-

вий рухи. 

- Швидкість точок плоскопарале-

льного руху. 

- Поняття про миттєвий центр 

швидкостей. 

- Визначення положення миттєво-

го центра швидкостей тіла. 

2/- 2/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Тема 8. Складний рух тіла. 

- Відносний, переносний і абсо-

лютний рух. 

- Визначення відносних і перено-

сних кінематичних параметрів. 

- Визначення абсолютної швидко-

сті. 

- Абсолютне прискорення точки. 

- Прискорення  Коріоліса. 

2/- 4/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Модуль 2 

Змістовний модуль 3 

Тема 9. Основні поняття дина-

міки. 

- Принцип Доламбера. 

- Визначення інертності і маси 

тіла. 

- Змінні сили. 

2/- 2/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Тема 10. Закони динаміки. 

- Закон інерції. 

- Оснавний закон динаміки 

- Вантаж і маса тіла. 

2/- 4/- 5/10 1,2,3,4,5,6 
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- Закон рівної дії та протидії. 

- Механічні одиниці : довжини, 

маси і часу. 

- Дві задачі динаміки. 

- Поняття «спокій» тіла, рівновага 

тіла. 
Тема 11. Робота сили. 

- Робота постійної сили при прямо-

лінійному переміщенні точки 

- Робота змінної сили при довіль-

ному переміщенні точки. 

- Поняття про позитивну і негатив-

ну роботу. 

- Робота сили опору. 

2/- 2/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Тема 12. Потужність. 

- Коефіцієнт корисної дії. 

- Потужність: визначення форму-

ли, фізичний сенс, одиниці вимі-

ру. 

2/- 4/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Змістовний модуль 4 

Тема 13. Загальні теореми дина-

міки точки. 

- Кількість руху. 

- Правило визначення вектору 

кількості руху. 

- Кінетична енергія точки. 

2/- 2/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Тема 14. Відносний рух точки. 

- Коріолісові сили інерції. 

- Визначення абсолютного прис-

корення. 

- Переносна та Коріолісова сили 

інерції. 

2/- 4/- 5/10 1,2,3,4,5,6 

Тема 15. Динаміка системи і 

твердого тіла. 

- Визначення механічної системи і 

твердого тіла. 

- Визначення зовнішніх і внутрі-

2/- 4/- 4/10 1,2,3,4,5,6,7 
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шніх сил. 

- Теорема про зміщення кількості 

руху системи. 

- Теорема моментів. 

- Кінематична енергія обертально-

го тіла. 

- Момент інерції. 

- Основне рівняння динаміки для 

обертального руху тіла. 

Всього  30/2 46/2 74/146  

 

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи ви-

кладання (ро-

бота, що буде 

проведена ви-

кладачем під 

час аудиторних 

занять, консу-

льтацій) 

Кіль-

кість 

годин 
ден-

на/зфн  

Методи на-

вчання (які 

види навча-

льної діяль-

ності має 

виконати 

студент са-

мостійно) 

Кіль-

кість 

годин 
ден-

на/зфн 

ДРН 1.  

- Визначати фізичні 

величини статики, 

кінематики і дина-

міки; 

- Знати і розуміти 

формули і їх тлу-

мачення; 

- Розуміти аксіоми й 

основні теореми 

статики, кінемати-

ки і динаміки; 

- Володіти методами 

визначення голов-

ного вектору і го-

Дедуктивні 

методи – 

пов’язані із 

формулюван-

ням загальних 

положень, фо-

рмул, законів 

та їх застосу-

ванням до кон-

кретних задач, 

демонстрація 

матеріалу за 

допомогою 

20/4 Робота з 

підручника-

ми, методи-

чними вказі-

вками, дові-

дниками, 

посібника-

ми, матеріа-

лами мережі 

Інтернет, 

виконання 

індивідуаль-

них розра-

20/36 
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ловного моменту 

будь-якої системи 

сил. 

мультимедій-

них технологій.   

Практичні ме-

тоди- розраху-

нки за індиві-

дуальним варі-

антом 

Використання 

платфор-

ми MOODLE, 

ZOOM під час 

змішаної фор-

ми навчання. 

хункових 

робіт 

ДРН 2.  

- Використовувати 

методи визначення 

рівноваги тіла  і сис-

теми сил; 

- Володіти методами 

визначення кінема-

тичних і динамічних 

параметрів рухів ті-

ла; 

-Розв’язувати геомет-

ричним і аналітич-

ним методами екві-

валентну заміну сис-

теми сил однією си-

лою; 

- Вміти визначати 

центр ваги і маси, 

положення центра 

ваги тіла . 

Пояснювально-

репродуктивні 

методи: Лек-

ції-візуалізації, 

інтерактивні 

лекції, демон-

страція матері-

алу за допомо-

гою мультиме-

дійних техно-

логій, 

Практичні ме-

тоди- розраху-

нки за індиві-

дуальним варі-

антом. 

Використання 

платфор-

ми MOODLE, 

ZOOM, 

GOOGLE 

20/- Викорис-

тання опор-

них курсів 

лекцій, ме-

тодичних 

вказівок, 

робота з пі-

дручниками 

та посібни-

кам. 

Виконання 

індивідуаль-

них розра-

хункових 

робіт, перег-

ляд відеоро-

ликів в ме-

режі Інтер-

нет. 

20/40 
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CLASS, 

GOOGLE 

MEET  під час 

змішаної фор-

ми навчання. 
ДРН 3.  

- Встановлювати кі-

нематичні та дина-

мічні характерис-

тики механізмів; 

- Складати рівняння 

динаміки і викори-

стовувати їх при 

розв’язання прик-

ладних задач; 

- Виділяти із систе-

ми тіл тіло, що ви-

вчається та його 

в’язі, спрямовувати 

вектори реакцій 

в’язів; 

- Розв’язувати задачі 

на визначення мо-

дуля моменту сили, 

пари сил. 

Пояснювально-

репродуктивні 

методи: Лек-

ції-візуалізації, 

інтерактивні 

лекції, демон-

страція матері-

алу за допомо-

гою мультиме-

дійних техно-

логій. 

Практичні ме-

тоди- розраху-

нки за індиві-

дуальним варі-

антом.  

Використання 

платфор-

ми MOODLE, 

ZOOM, 

GOOGLE 

CLASS, 

GOOGLE 

MEET  під час 

змішаної фор-

ми навчання. 

20/- Робота з 

підручника-

ми, методи-

чними вказі-

вками, дові-

дниками, 

посібника-

ми, матеріа-

лами мережі 

Виконання 

індивідуаль-

них практи-

чно-

розрахунко-

вих робіт, 

перегляд 

відеороликів 

в мережі 

Інтернет. 

20/ 40 

ДРН 4.  

- Розв’язувати задачі 

на визначення всіх 

основних кінема-

Пояснювально-

репродуктивні 

методи: Лек-

16/- Викорис-

тання опор-

них курсів 

14/30 
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тичних характерис-

тик поступального 

й обертального ру-

хів; 

- Визначати напря-

мок вектору коріо-

лісового приско-

рення при будь-

якому напрямку 

складного руху; 

- Розуміти фізичний 

сенс основних ди-

намічних характе-

ристик усіх видів 

руху тіла; 

- Розв’язувати задачі 

на визначення ос-

новних параметрів 

руху тіла; 

- Аналізувати одер-

жані результати. 

 

ції-візуалізації, 

інтерактивні 

лекції, демон-

страція матері-

алу за допомо-

гою мультиме-

дійних техно-

логій, 

Практичні ме-

тоди- розраху-

нки за індиві-

дуальним варі-

антом.  

Використання 

платфор-

ми MOODLE, 

ZOOM, 

GOOGLE 

CLASS, 

GOOGLE 

MEET  під час 

змішаної фор-

ми навчання. 

лекцій, ме-

тодичних 

вказівок, 

робота з пі-

дручниками 

та посібни-

кам. 

Виконання 

індивідуаль-

них розра-

хункових 

робіт, перег-

ляд відеоро-

ликів в ме-

режі Інтер-

нет. 
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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 

1.  Тестування на перевірку засвоєння тео-

ретичного матеріалу тем 

1+2,4+6,7+8,15+16,17+18 

20 ба-

лів/20% 

По закінченню 

вивчення кож-

ної теми 

2.  Розрахунково-практичне завдання після  

вивчення   тем  

28 бали / 

28% 

По закінченню 

вивчення теми 

3.  Розрахунково-графічна робота  22 бали / 

22% 

до 13-14 тижня 

4.  Екзамен– тест множинного вибору та 

розрахункові завдання 

30 балів / 

30% 

Екзаменаційний 

тиждень 
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5.2.2. Критерії оцінювання 

 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Тестування <2 балів 2-2,5 бали 3 3,5 бали 4 бали 

В тесті дано 

менше 60 % 

вірних відпо-

відей 

В тесті дано 

від 60 %  до 

74 % вірних 

відповідей 

В тесті дано 

від 75 %  до 

89 % вірних 

відповідей 

В тесті дано 

більше 90 % 

вірних від-

повідей 

Розрахунково-

практичне 

завдання після  

вивчення   тем 

<0,5 бали 1 бал 1,5 бали 2 бали 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано 

Більшість 

вимог вико-

нано, але є 

помилки та 

відсутні деякі 

креслення  

Виконано усі 

вимоги за-

вдання, але 

відсутні 

деякі крес-

лення 

Виконану усі 

вимоги за-

вдання, наве-

дені креслення 

з необхідними 

поясненнями 

Розрахунково-

графічна робо-

та 

<13 балів 14-18 19-21 22 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано 

Більшість 

вимог вико-

нано, але є 

помилки та 

відсутні деякі 

креслення 

Виконано усі 

вимоги за-

вдання, але 

відсутні 

деякі крес-

лення  

Виконану усі 

вимоги за-

вдання, наве-

дені креслення 

з необхідними 

поясненнями 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння на-

прямів подальшого удосконалення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1.  Усний зворотний зв'язок від викладача під час 

роботи над розрахунково-практичним за-

вданням 

Кожне практичне за-

няття 

2.  Усний  зворотний зв'язок на розрахунково-

графічну роботу 

Кожен тиждень 

Самооцінювання може використовуватися як елемент суматив-

ного оцінювання, так і формативного оцінювання.  
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6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Підручники посібник 

1. Павловський М.А. Теоретична механіка. -, 2004.-512с.. 

2. Кирилов В.Х., Лещенко Д.Д. Курс теоретичної механіки. Навч. 

Посібник.-Одеса, 2000.-261с. 

3. Фомін В.М., Фоміна І.П., Козаченко Т.О. Курс теоретичної ме-

ханіки. Навч. Посібник.-Одеса. Поліграф, 2012.-200с. 

4. Бондар А.А., Дубина О.В. Теоретична механіка. Підручник.-К: 

Знання.-186с. 

 

6.1.2. Методичне забезпечення 

5. Срібняк Н.М., Драник О.І. Основи теорії споруд; Методичні вка-

зівки  до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 

191 “Архітектура та містобудування” / Суми, 2022 рік.  

6. Срібняк Н.М., Драник О.І. Основи теорії споруд; Методичні вка-

зівки  до виконання самостійної  роботи для студентів спеціально-

сті 191 “Архітектура та містобудування” / Суми, 2022 рік.  

 

6.1.1. Інші джерела 

7. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження та впливи 

 

 

6.2. Додаткові джерела 

8. http://dbn.at.ua -ДБН (Державні будівельні норми України) 

9. http://dwg.ru – Строительный портал 

10. www.minregion.gov.ua Строительный портал 

11. http://document.ua Строительный портал 

 

http://dbn.at.ua/
http://dbn.at.ua/index/0-4
http://dwg.ru/

