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НАЗВА, КОД КОМПОНЕНТИ І КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ 
ОК 9  «Інженерна механіка» 

Кількість кредитів ЄКТС-7        

Кількість годин – 210, у тому числі 104 годин аудиторних занять, 106 годин 

самостійної роботи.   

 

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Термін викладання: перший, другий семестри. 

Місце проведення занять з навчальної дисципліни: корпус № 2, 2-й  поверх, 

кабінет №27. 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ  І  ПОСТРЕКВІЗИТИ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити: знання вищої математики;  матеріалознавства і ТКМ; нарисної 

геометрії та інженерної графіки.  

Постреквізити: викладання дисциплін – трактори і автомобілі; 

сільськогосподарські машини, технічний сервіс в АПК; ремонт машин і 

обладнання. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інженерна механіка» вивчає загальні відомості 

статики, кінематики та динаміки матеріальних тіл, різні види деформацій 

внаслідок різноманітного зовнішнього впливу та основні положення теорії 

механізмів та машин. В ході вивчення дисципліни студенти ознайомляться з 

основними поняттями статики, кінематики та динаміки руху матеріальної точки та 

тіла, набудуть навиків виконання математичних дій із силами та моментами, 

визначення реакції зв’язків, ознайомляться з видами напружень та їх розподілом у 

перерізах стержня при різних видах деформацій, методикою практичних 

розрахунків на міцність, жорсткість і стійкість при простих і складних видах 

деформацій, а також з основними положеннями кінематики механізмів.  

 



Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Інженерна механіка» є формування у 

студентів знань загальних законів руху і рівноваги матеріальних тіл, основних 

методів розрахунків на міцність, жорсткість і стійкість рівноваги окремих деталей 

та споруд, основних положень теорії механізмів і машин, загальних методів 

структурного, кінематичного і динамічного дослідження і проектування механізмів 

і приладів, зближенням теоретичної інформації з її практичним використанням. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

Освоєння студентами законів, теорем і принципів загальної механіки. 

Формування навичок їх практичного застосування у вирішенні конкретних 

інженерних задач зі статики, кінематики та динаміки, які поряд із 

загальнонауковим розвитком дають базу для вивчення спеціальних інженерних 

дисциплін. 

Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інженерна механіка» направлена на досягнення 

компетентностей освітньої програми: 

1.  Інтегральна компетентність  

Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи 

навчальні завдання в галузі аграрного виробництва або у процесі навчання, нести 

відповідальність за результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у певних 

ситуаціях. 

2.  Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3.  Фахові компетентності (ФК): 

ФК1. Здатність використовувати базові знання основних закономірностей із 

загальнотехнічних дисциплін для вирішення технічних завдань. 

ФК10. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини, 

матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови, принципу роботи 

та теорії сільськогосподарської техніки. 

ФК11. Здатність використовувати основні положення інженерної механіки та 

взаємозамінності деталей для визначення і вирішення інженерних завдань з 

використанням типових методів. 

4.  Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН1Володіти гуманітарними, природничо-науковими та загальнотехнічними 

знаннями; впроваджувати ці знання у професійній діяльності.  

ПРН2. Розв’язувати типові технічні задачі пов’язані з функціонуванням 

техніки та її впровадження в технології органічного землеробства при виробництві 

сільськогосподарської продукції. Проявляти самостійність і відповідальність у 

роботі. 

ПРН15. Використовувати фізико-математичні закони в обґрунтуванні робочих 

процесів механізмів та машин. 

 

 



ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва   модуля і теми   

Кількість годин 

всього з них  

СРС аудиторних 

лекції практичні 

Модуль 1  

Вступ  2 2   

Кінематика точки 6 2 2 4 

Кінематика найпростіших рухів твердого 

тіла 
10 2 2 6 

Складний рух точки, плоско паралельний 

рух твердого тіла 
6 2  4 

Основні поняття та статики 6 2  4 

Плоска система збіжних сил  10 2 2 6 

Момент сили момент пари сил 6 2 2 2 

Плоска система довільно розміщених сил  8 2 2 4 

Просторова система сил 6 2   4 

Модуль 2 

Тертя  8 2 4 4 

Центр ваги  8 2 2 4 

Динаміка. Метод кінетостатики 8 2 2 4 

Робота і потужність. Загальні теореми 

динаміки 
10 2 4 4 

Основні положення механіки матеріалів і 

конструкцій 
6 2  4 

Розтяг і стиск 8 2 2 4 

Зріз і зминання 6 2 2 2 

Геометричні характеристики поперечних 

перерізів 
6 2  4 

Модуль 3 

Кручення 8 2 2 4 

Згин. Теорії міцності 12 2 6 4 

Основні положення розділу деталі машин. 

Фрикційні передачі 
6 2  4 

Пасові і ланцюгові передачі 4 2  4 

Зубчасті передачі 10 2 2 6 

Модуль 4 

Черв'ячні передачі. Передача гвинт-гайка 10 2 4 4 

Вали і осі. Вальниці. Шпонкові та 

шліцьові з'єднання 
6 2 2 4 

Муфти. Нарізні з'єднання 6 2  4 

Розділ ТММ 10 2 4 4 



Графо-аналітичний метод кінематичного 

дослідження механізмів 
10 2 4 4 

Всього 210 54 50 106 

 

    Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Дослідження рівноприскореного руху  2 

2. Розрахунок швидкості транспортних засобів 2 

3. Рівновага плоскої системи збіжних сил 2 

4. Перевірка динамометричного ключа 2 

5. Рівновага плоскої системи довільної системи сил 2 

6. Дослідження тертя ковзання  2 

7. Дослідження тертя кочення  2 

8. Визначення центра ваги 2 

9. Дослідження величини сили інерції 2 

10. Визначення коефіцієнту корисної дії редуктора 2 

11. Дослідження відбалансованих деталей 2 

12. Випробування зразка на розтяг 2 

13. Випробування при деформації зріз  2 

14. Розрахунок на міцність при крученні 2 

15. Дослідження при деформації згин 2 

16. Розрахунок на міцність при згині 2 

17. Розрахунок на згин і кручення 2 

18. Вивчення конструкції зубчастого редуктора 2 

19. Вивчення конструкції черв’ячного редуктора 2 

20. Дослідження передачі гвинт-гайка 2 

21. Вальниці кочення  2 

22. Структурний аналіз механізмів 2 

23. Побудова планів положень механізмів 2 

24. Побудова діаграм переміщення повзуна 2 

25. Побудова діаграм швидкостей і планів швидкостей 2 

          Всього 50 

 

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів 

як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

Передбачена в разі потреби розробка аудіокурсу, дистанційних online курсів 

для здобувачів з особливими освітніми потребами (інклюзивна освіта). 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

Самостійна робота студента коледжу є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 



Теми самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

1.  Кінематика точки 4 

2.  Кінематика найпростіших рухів твердого тіла 6 

3.  Складний рух точки, плоско паралельний рух твердого тіла 4 

4.  Основні поняття та статики 4 

5.  Плоска система збіжниї сил  6 

6.  Момент сили момент пари сил 2 

7.  Плоска система довільно розміщених сил  4 

8.  Просторова система сил 4 

9.  Тертя  4 

10.  Центр ваги  4 

11.  Динаміка. Метод кінетостатики 4 

12.  Робота і потужність. Загальні теореми динаміки 4 

13.  Основні положення механіки матеріалів і конструкцій 4 

14.  Розтяг і стиск 4 

15.  Зріз і зминання 2 

16.  Геометричні характеристики поперечних перерізів 4 

17.  Кручення 4 

18.  Згин. Теорії міцності 4 

19.  Основні положення розділу деталі машин. Фрикційні передачі 4 

20.  Пасові і ланцюгові передачі 4 

21.  Зубчасті передачі 6 

22 Черв'ячні передачі. Передача гвинт-гайка 4 

23 Вали і осі. Вальниці. Шпонкові та шліцьові з'єднання 4 

24 Муфти. Нарізні з'єднання 4 

24 Розділ ТММ 4 

25 Графо-аналітичний метод кінематичного дослідження механізмів 4 

 Всього 106 

 

Призначенням самостійної роботи студентів є поглиблення ними знань, 

одержаних на лекціях, формування вміння знаходити необхідний матеріал для 

підготовки до практичних занять. 

 

Графік самостійної роботи 
 

№ 

з/п 

Вид самостійної 

роботи 

Кількість 

годин 

Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1. 
Підготовка до 

лекційних та 
50 Щотижнево 

Усне та письмове 

опитування 



практичних занять 

2. 

Виконання 

індивідуальних 

завдань 

(практичних та 

лабораторних 

робіт). 

56 Щотижнево 
Перевірка та захист 

звітів робіт 

 Всього 106   
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КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів:  

- поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за 

результатами занять – 30 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін.);  

- підсумок самостійної роботи та індивідуальних творчих завдань (письмовий 



контроль: робота в письмовій формі, виклад матеріалу на задану тему в 

письмовому вигляді та ін.) – 40  балів;  

- підсумковий контроль (екзамен)   – 30 балів. Разом: 100 балів. 

 Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни 

(менше 35 балів), то він не допускається до  екзамену.  
 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Вид навчальної діяльності  Бали 

Модуль 1 

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 7х1 

Участь у роботі на практичних заняттях 5х1 

Індивідуальні та групові творчі завдання (підготовка 

доповідей,  презентацій, виконання макетів) 
2 х 0,5 

Модульне тестування 4 

Всього за модуль 1 17 

Модуль 2  

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 8х1 

Участь у роботі на практичних заняттях 8х1 

Індивідуальні та групові творчі завдання (підготовка 

доповідей,  презентацій, виконання макетів) 
2 х 0,5 

Модульне тестування 4 

Всього за модуль 2  21 

  

Модуль 3  

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5х1 

Участь у роботі на практичних заняттях 5х1 

Індивідуальні та групові творчі завдання (підготовка 

доповідей,  презентацій, виконання макетів) 
2 х 0,5 

Модульне тестування 4 

Всього за модуль 3  15 

Модуль 4 

Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5х1 

Участь у роботі на практичних заняттях 7х1 

Індивідуальні та групові творчі завдання (підготовка 

доповідей,  презентацій, виконання макетів) 
2 х 0,5 

Модульне тестування 4 

Всього за модуль 4 17 

Підсумкове тестування (екзамен) 30 

Всього 100 

 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 50% підсумкової 

оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру, до 20% 

за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської 

активності і до 30% підсумкової оцінки - на залік. 



Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Оцінка навчальних досягнень студентів за всіма видами контролю - 

поточний контроль успішності і модульне тестування - здійснюється за 

національною шкалою та шкалою ECTS.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для екзамену 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 74-81 С 

64-73 D 
задовільно 60-63 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним  вивченням 

дисципліни 

                               

                              ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика щодо відвідування 

Лекційні та практичні заняття проводяться в навчальних кабінетах.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із 

керівником. 

У дистанційному режимі всі заняття проводяться через платформу 

дистанційного навчання  GOOGLЕ  CLASSROOM.  

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини 

пропущеного заняття, здобувач презентує виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 



Правила поведінки на заняттях: 

Активна участь здобувачів на практичному занятті, під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні, своєчасність 

виконання самостійної роботи. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін.  

Політика щодо академічної доброчесності: 
Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 

допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають 

бути авторськими та оригінальними. Списування,  плагіат, фабрикація під час 

виконання роботи  та заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних 

пристроїв).  

 Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання. З метою 

контролю виконання завдань іспиту в дистанційній формі викладач має право 

протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-комунікаційного 

зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти (Google Meet, Viber 

тощо). 
 


