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Механіка матеріалів і конструкцій є основною і однією з перших дисциплін у блоці 

загальноінженерної підготовки майбутніх фахівців, оскільки формує основні уявлення про 

критерії роботоздатності елементів інженерних конструкцій загалом та 

сільськогосподарських зокрема. Об'єктом дослідження у механіці матеріалів і конструкцій 

є опір елементів конструкцій (переважно стержньових) різним видам деформування під 

дією зовнішніх навантажень різного характеру. Механіка матеріалів і конструкцій вивчає 

інженерні методи розрахунку та їх застосування для визначення несучої здатності 

елементів конструкцій, оцінки та оптимізації їх геометричних параметрів, а також 

обґрунтування інженерних рішень прийнятих у ході створення нових та удосконалення 

існуючих конструкцій. 

Мета курсу: навчити майбутнього інженера теоретичним основам та розвинути практичні 

навички проектних та перевірочних розрахунків типових елементів інженерних 

конструкцій та споруд агропромислового виробництва на міцність, жорсткість та стійкість, 

науково обґрунтованому вибору їх раціональних та економічних форм, розмірів і матеріалу 

виконання. 

Предмет курсу: методи визначення міцності, жорсткості та стійкості елементів інженерних 

конструкцій, що чинять опір різним видам деформування під дією статичного, динамічного 

чи циклічного навантаження. 

Компетенції: 

знання: 

 поняття сил та моментів, умови рівноваги під дією системи сил; 

 поняття про деформацію та напруження, умови міцності та жорсткості при     різних 

деформаціях; 

 основні поняття та визначення, теоретичні обґрунтування формул, якими 

користуються при розрахунках елементів машин та механізмів на міцність, 

жорсткість та стійкість; 

 розрахунок елементів конструкцій із умов міцності при всіх видах деформацій. Із 

умов жорсткості при розтязі та стиску, згині та крученні, а також на стійкість і 

динамічні навантаження; 

 підхід до розрахунків конструкцій, що працюють в умовах пластичних деформацій 

і повзучості. 

уміння : 

 виконувати розрахунки на міцність та жорсткість елементів конструкцій та деталей 

машин при різних видах деформацій; 

 конструювати елементи машин та механізмів; 

 оцінювати і обґрунтовувати надійність експлуатації інженерних конструкцій; 

 проектувати окремі елементи машин та механізмів, планувати діагностику та ремонт 

сільськогосподарських машин; 

 поставити інженерну задачу та обґрунтовано її розв’язати. 

 


