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металургія. 
Кредитний модуль НФ-05/1 «Статика. Кінематика» відіграє надзвичайно важливу роль у 

підготовці фахівців у галузі енергетики та машинобудування для різних виробництв, 

закладаючи  основні поняття та закони кінематики; методи вивчення руху реальних фізичних 

об’єктів, які моделюють у вигляді матеріальної точки, твердого тіла і механічної системи, 

створюючи математичні моделі їх руху; визначення зусиль, які в них виникають під час руху, 

тощо.  

Даний модуль є складовою частиною дисципліни «Теоретична механіка» і належить до 

предметів природничо-інженерного циклу. У структурно-логічній схемі програми підготовки 

спеціалістів за вказаними спеціальностями цей модуль займає чільне місце при вивченні 

дисциплін технічного профілю, та тісно пов‘язаний з іншими кредитними модулями робочого 

навчального плану. 

 На основі законів, встановлених в  теоретичній механіці, вивчають різноманітні 

дисципліни (опір матеріалів, прикладна механіка, теорія машин та механізмів, гідравліка, 

основи конструювання машин, теорія автоматичного керування та інші). Знання  теоретичної 

механіки необхідне для проходження та глибокого розуміння багатьох розділів спеціальних 

інженерних дисциплін, таких як автоматизація та комплексна механізація різних виробництв, 

проблеми здійснення різних технологічних процесів, керування ними, тощо. 

 

ІІ. Розподіл навчального часу. 

 Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних занять, кількість МКР та 

вид індивідуального завдання у відповідності до робочих навчальних планів денної форми 

навчання наведені у таблиці: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни. 

    Мета кредитного модуля – дати студентам теоретичні знання і практичні навички: 

розрахунку інженерних споруд та конструкцій, складання математичних моделей фізичних 

об‘єктів, визначення їх кінематичних характеристик. 

    Вивчення кредитного модуля повинно: 

- підвищити інтелектуальний рівень студента завдяки отриманню фундаментальних знань, 

які відповідають існуючим світовим стандартам вищої освіти; 

- навчити майбутніх інженерів елементам творчості, вмінню узагальнювати отримані 

результати при розв‘язуванні конкретних задач, які відповідають профілю спеціальності; 

- ознайомити студента з поняттям основних закономірностей механічних явищ і тим 

самим підготувати студентів до осмисленого сприйняття  інших дисциплін механічного 

та спеціального профілів; 

сприяти засвоєнню навичок роботи з науково-технічною літературою, використанню 

отриманих знань у власній технічній діяльності. 

    Перелік системи знань та умінь, що забезпечує технічна механіка, відповідно до ОПП 

напрямків підготовки 6.09504 – нетрадиційні джерела енергії, 6.050701 – електротехніка та 

електротехнології. 

Зміст умінь, що забезпечуються. 

Назви змістовних модулів. 

Шифр умінь та 

змістовних модулів. 
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Основні визначення статики 1.13.06 

Класифікація і властивості сил, прикладених до точок системи 1.13.06 

Перетворення довільної системи сил 1.13.06 

Кінетика точки 1.14.02 

Основи кінематики абсолютно твердого тіла 1.14.02 

ІУ. Зміст кредитного модуля. 

    Перелік основних питань технічної механіки з розподілом на змістовні модулі ОПП із зазначенням шифрів і 

теми: 

   1. Рівновага твердого тіла під дією сил (1.13.06). 

1.1. Основні визначення та аксіоми. 

1.2. Моменти сил відносно точки та вісі, момент пари сил. 

1.3. Довільна просторова система сил і умови її рівноваги. 

1.4. Способи перетворення різноманітних систем сил. 

    2. Кінематика. 

2.1 Способи задання руху точки, її швидкість та прискорення. 

2.2. Найпростіші рухи твердого тіла. 

2.3. Складний рух твердого тіла. 

2.5. Складний рух точки. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Теоретичний матеріал модуля викладається на лекціях, а необхідні практичні навички студенти отримують 

під час роботи на практичних заняттях в аудиторії під керівництвом викладача і в процесі самостійної роботи. 

Інформаційно-методичне забезпечення містить підручники, посібники, які знаходяться в НТБ університету, 

а також методичну літературу, що зберігаються на кафедрі  (ауд. 201, корп. 28). У разі потреби індивідуальні 

завдання студенти можуть виконувати у комп‘ютерному класі кафедри (ауд. 222, корп. 28). 

Основна навчальна література 

1. Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник. – К.: Техніка, 2002. – 512 с. 

2. Павловский М. А., Акинфиева Л. Ю., Бойчук О. Ф. Теоретическая механика. Статика. Кинематика. – К.: 

Вища шк., 1989. – 351 с. 

3. Павловський М.А., Акінфієва Л.Ю., Юрокін А.І., Свистунов С.Я. Кінематика та динаміка точки. 

Комп‘ютерний курс.: Підручник. - К.: Либідь, 1993.- 248 с. 

4. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике.- М.: Наука, 1986. - 448 с. 

5. Яблонский А. А. и др. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. - М.: Высш. шк., 1985. 

- 367 с. 

Місцезнаходження літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ «КПІ» та ауд. 201, корп. 28. 

Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що розробляється на кожний семестр. 

УІ. Характеристика індивідуальних завдань 
Індивідуальне завдання студентів полягає у виконанні домашньої контрольної роботи (ДКР) у вигляді 

індивідуальних задач (ІЗ), які мають на меті закріплення пройденого теоретичного матеріалу, здобуття навичок 

самостійного аналізу задачі та виконання необхідних інженерних розрахунків, та охоплюють найбільш складні для 

засвоєння розділи предмету.  

 УІІ. Індивідуальні семестрові заняття. 
    Індивідуальна робота студентів розрахована на один семестр навчання. Вона складається з трьох індивідуальних 

домашніх завдань, які спрямовані на закріплення найбільш складних для засвоєння розділів предмету, а також 

самостійного вивчення теоретичного матеріалу. 

Приблизна тематика домашніх індивідуальних занять. 

1. Збіжна плоска система сил. 

2. Довільна просторова і плоска система сил. 

3.Способи перетворення різноманітних систем сил. 

4. Складний рух точки. 

5. Плоскопаралельний рух твердого тіла. 

     З метою здійснення поточного контролю знань студентів проводиться 1 модульна контрольна робота (МКР). 

    Приблизна тематика модульної контрольної роботи. 

1. Рівновага довільної просторової або плоскої системи сил. 

2. Плоскопаралельний рух твердого тіла. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

Доцент Юдін О.М.   406-82-21 

Доцент Штефан Н.І.  406-82-21


