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В С Т У П 

 

Метою «Технічної механіки» є реалізація державних вимог до 

рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для впровадження 

нової техніки, технологічних процесів, експлуатації сучасного 

обладнання, формування достатнього рівня компетенції. 

Основними завданнями дисципліни є розширення обсягу знань 

студентів щодо законів руху і рівноваги матеріальних тіл, вивчення 

методів розрахунку деталей, елементів конструкцій на міцність, 

жорсткість, стійкість; розвиток у студентів вмінь застосовувати 

вивчені положення механіки до розв`язку задач. 

«Технічна механіка» формує базові знання для засвоєння 

дисциплін професійно-практичної підготовки. 

Одночасне засвоєння студентами теоретичних знань і набуття 

практичних вмінь і навичок шляхом виконання завдань обумовлює 

необхідність самостійної роботи студентів, яка полягає у вивченні 

теоретичних основ дисципліни, виконанні вправ, складанні рівнянь, 

підготовку доповідей.  

Формування особистості майбутнього фахівця відбувається, 

зокрема, завдяки індивідуальним намаганням самих студентів. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Завдання до самостійної роботи студентів з «Технічної 

механіки» підібрані відповідно до навчальної програми з дисципліни  

і передбачає розв`язок задач. 

Виконуючи завдання, студент систематизує і закріплює 

теоретичні знання, розвиває графічні навички, уяву про різні 

механізми. В кожній темі завдання розташовані в порядку зростання  

труднощі і передбачають повторення студентами при їх розв’язку і 

закріплення найбільш важливих теоретичних положень. 

Умови завдань задані в Міжнародній системі одиниць. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ТЕМА 1. Аналітичне визначення рівнодійної плоскої системи збіжних сил 

Розв`язати задачу №1 

 

Задача№1. Визначити рівнодійну плоскої 

системи збіжних сил, якщо F1 = 10 Н, 

F2 = 20 Н, 

F3 = 30 Н, 

F4 = 40 Н 
 

Рис. 1 

 

ТЕМА 2. Аналітична умова рівноваги плоскої системи збіжних сил 

Розв`язати задачу №2 

 

 

Задача№2. Визначити зусилля в стрижнях, 

якщо F = 40 кН. 

 

 

 
Рис 2 

 

ТЕМА 3. Зведення довільної системи сил до заданого центра 

Розв`язати задачу №3 

 

Задача№3. Привести систему сил до центра О, 

якщо F1 = 2 Н; 

F2 = 4 Н, 

F3 = 6 Н 
 

Рис. 3 

ТЕМА 4. Визначення реакцій опор балок 

Розв`язати задачу №4 

Задача№4.Знайти реакції опор балки, якщо 

 F = 20 кН; 

q = 10 кН/м; 

m = 36 кНм 
Рис.4 
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ТЕМА 5. Розв`язок задач з теми «Тертя» 

Розв`язати задачі №5, 6 

Задача №5. Тіло масою 500 кг переміщується по горизонтальній 

площині. Визначити силу, необхідну для цього переміщення, якщо 

вона спрямована під кутом 30
°
 до горизонту. Коефіцієнт тертя f = 0,2. 

 

Задача №6. До вала прикладена пара сил з моментом Т = 1000 Нм. 

На валу заклинене гальмівне колесо, радіус якого дорівнює 25 см. 

Знайти, з якою силою треба притиснути до колеса гальмівні колодки, 

щоб колесо залишалось у спокої, якщо коефіцієнт тертя спокою між 

колесом і колодками дорівнює f = 0,25. 

 

 

ТЕМА 6. Розв`язок задач з теми «Тертя» 

Розв`язати задачі  №7, 8 

Задача №7. Визначити силу F, спрямовану вздовж 

негладкої похилої площини, яка потрібна для 

рівномірного переміщення вгору тіла вагою G. 

Коефіцієнт тертя f. 
 

Рис.5 

 

 

Задача №8. Визначити значення сили F, яка діє на 

каток діаметром 40 см і вагою 3 кН, при якому він 

котиться рівномірно по горизонтальній поверхні. 

Коефіцієнт тертя кочення к = 0,8 см. 

 
Рис. 6 

 

 

ТЕМА 7. Розв`язок задач з теми «Кінематика точки» 

Розв`язати задачі  №9, 10 

Задача №9. Рівняння прямолінійного руху точки S = 8t + t
2
. Визначити 

час, за який швидкість точки досягне 8 м/с, пройдений за цей час шлях і 

прискорення. 
 

Задача №10. При швидкості 20 м/с автомобіль почав рівноприскорений 

рух і за 8 секунд пройшов 200 м. Знайти швидкість і прискорення 

автомобіля в кінці 8-ї секунди. 
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ТЕМА 8. Розв`язок задач з теми «Кінематика точки» 

Розв`язати задачі №11, 12 

Задача №11. Автобус від’їжджає від автостанції і за 4 хвилини набрав 

швидкість 70км/год. Визначити прискорення автобуса і пройдений за 

цей час шлях. 
 

Задача №12. Прямолінійний рух точки визначається рівнянням S = 2t + t
2
 

(S – в метрах; t – в секундах). Визначити пройдений  шлях, швидкість і 

прискорення точки через 5 секунд. Побудувати графіки шляху і швидкості 

точки. 

 

ТЕМА 9. Розв`язок задач з теми «Прості рухи твердого тіла» 

Розв`язати задачі №13, 14 

Задача №13. Автомобіль проходить поворот довжиною 1 км за 45 

секунд. Радіус заокруглення по всій довжині дорівнює 800 м. Знайти 

швидкість і прискорення автомобіля в кінці 45-ї секунди, якщо він 

під`їхав до повороту зі швидкістю 54 км/год. 
 

Задача №14. Автобус рухається від автостанції рівноприскорено і 

через 3 хвилини має швидкість 54 км/год. Знайти шлях, який пройшов  

автобус за 2 хвилини, а також швидкість, прискорення автобуса  

через 2 хвилини після від`їзду від автостанції, якщо радіус заокруглення 

шляху R = 1300 м.  

 

ТЕМА 10. Розв`язок задач з теми «Прості рухи твердого тіла» 

Розв`язати задачі №15, 16, 17 

Задача №15. Обертання колеса навколо нерухомої осі визначається 

рівнянням 23 2t t    (t – в секундах,   – в радіанах). Знайти 

швидкість, обертальне і доцентрове прискорення точки обода колеса 

в кінці 5-ї секунди. 
 

Задача №16. Колесо, що має нерухому вісь, одержало початкову 

швидкість 2π рад/с. Зробивши 10 обертів, воно внаслідок тертя в 

підшипниках зупинилось. Визначити кутове прискорення колеса, 

вважаючи його постійним. 
 

Задача №17. Барабан механічної лебідки обертається з кутовою 

швидкістю ω = 1,7 рад/с, при цьому вантаж піднімається зі швидкістю 

v = 0,25 м/с. Визначити діаметр барабана лебідки. 
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ТЕМА 11. Розв’язок задач з теми «Основні поняття та аксіоми 

динаміки. Сила інерції» 

Розв`язати задачі №18, 19, 20 

Задача №18. Під дією сили 2 кН автомобіль рухається по прямолінійній 

ділянці дороги згідно з рівнянням S = t – 0,1t
2
 (м). Визначити масу 

автомобіля. 
 

Задача №19. Поїзд, маса якого m = 500 т, після припинення дії сили 

тяги тепловоза зупиняється під дією сили тертя Fтр = 105Н через 1 хв. 

З якою швидкістю йшов поїзд до моменту припинення дії сили тяги 

тепловоза? 
 

Задача №20. Яку силу треба прикласти до тіла масою 80 кг, яке 

лежить на горизонтальній поверхні, щоб воно набуло швидкість 5 м/с 

за 10 секунд? 

 
ТЕМА 12. Розв’язок задач з теми «Метод кінетостатики» 

Розв’язати задачі №21, 22 

Задача №21. Вантаж масою m = 600 кг, підвішений на сталевому 

канаті, спускається вниз з прискоренням a = 1,8 м/с2. Знайти натяг 

канату. 
 

Задача №22. Автомобіль масою m = 1000 кг рухається по опуклому 

мосту зі швидкістю 12 м/с, радіус кривизни моста в його середині 

R = 60 м. Визначити силу тиску автомобіля на міст в момент 

проходження середини моста. 

 
ТЕМА 13. Розв’язок задач з теми «Робота і потужність» 

Розв’язати задачі №23, 24 

Задача №23. Визначити роботу, яку необхідно виконати при 

переміщенні вантажу по прямолінійній площині на 6 метрів. Маса 

вантажу 800 кг, коефіцієнт тертя f = 0,2. 
 

Задача №24. Тіло масою m = 200 г рівномірно обертається 

в горизонтальній площині по колу радіуса R = 0,5 м і робить 3 оберти 

за секунду. Яка робота при цьому виконується? 
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ТЕМА 14. Розв’язок задач з теми «Робота і потужність» 

Розв’язати задачі  №25, 26, 27 

Задача №25. Автомобіль масою 2 т рушає з місця і рухається в гору, 

уклін якої дорівнює 0,02. Пройшовши шлях 100 м, він розвиває 

швидкість 32,4 км/год. Коефіцієнт тертя 0,05. Визначити середню 

потужність, яку розвиває двигун автомобіля при цьому русі. 
 

Задача №26. Підйомний кран приводиться в дію двигуном потужністю 

10 кВт. Скільки часу треба для доставки на висоту 50 м вантажу масою 

2 т, якщо коефіцієнт корисної дії двигуна 75%? 
 

Задача №27. При передачі потужності Р = 10 кВт на ободі колеса 

діаметром 90 мм діє колова сила Ft = 620 Н. Визначити колову 

швидкість колеса, вважаючи рух рівномірним. 

 
ТЕМА 15. Розв’язок задач з теми «Розтягання та стиск стрижня: 

внутрішні силові фактори, напруження, їх епюри» 

Розв’язати задачі №28, 29 

Задача №28. Подовження сталевого стрижня діаметром d = 4 см та 

довжиною 1,2 м дорівнює 2 мм. Визначити величину сили, яка 

викликала це подовження. 
 

Задача №29. Визначити повздовжню і поперечну деформації мідного 

стрижня довжиною 2 м, який розтягується силою F = 60 Н. Площа 

стрижня А = 200 мм
2
, абсолютне подовження стрижня 2 мм. 

Коефіцієнт Пуассона для міді 0,32. 

 

ТЕМА 16. Розв’язок задач з теми «Закон Гука. Деформації при 

розтяганні (стисканні)» 

Розв’язати задачу №30 

Задача №30. Для ступінчастого бруса 

побудувати епюри повздовжніх сил, 

нормальних напружень. 

Визначити абсолютну деформацію бруса, 

якщо F1 = 50 кН, F2 = 40 кН, F3 = 30 кН; 

А1 = 5 см
2
; А2 = 4 см

2
; А3 = 2 см

2
. Довжини 

ділянок бруса задані в міліметрах. 
Рис 7. 
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ТЕМА 17. Розв’язок задач з теми «Коефіцієнт запасу міцності. 

Три види розрахунків за допустимими напруженнями» 

Розв’язати задачі №31, 32 

Задача №31. В поперечному перерізі стрижня ферми виникає 

розтягуючи зусилля 280кН. Перевірити міцність стрижня, якщо він 

складений з двох рівнобічних кутиків 75×75×6  і  [σ] = 160 МПа. 
 

Задача №32. Якого діаметра повинні бути колони гідравлічного пресу, 

який розвиває зусилля 5МН, якщо число колон n = 4 і допустиме 

напруження [σ] = 70 МПа. 

 

 

ТЕМА 18. Розв’язок задач з теми «Коефіцієнт запасу міцності. 

Три види розрахунків за допустимими напруженнями» 

Розв’язати задачу №33 

 

Задача №33. До стрижнів АВ і ВС 

діаметрами dАВ = 18 мм, dВС = 13 мм 

підвішений вантаж масою 4000кг. 

Перевірити міцність стрижнів, якщо 

вони виготовлені зі сталі Ст. 3 

з межею текучості 240т МПа  . 

Нормативний коефіцієнт запасу по 

межі  текучості [n] = 1,5. 
Рис 8 

 

ТЕМА 19. Розв’язок задач з теми «Розрахунки за допустимими 

напруженнями» 

Розв’язати задачу №34 
 

Задача №34. Добрати поперечні перерізи 

стрижнів АВ, ВС конструкції, складених з 

двох рівнобічних кутиків. Конструкція 

навантажена силою F=100кН. Допустиме 

напруження при розтяганні [σр]=160 МПа, 

при стисканні [σс]=100 МПа. 
Рис.9 
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ТЕМА 20. Розв’язок задач з теми «Деформація зрізу» 

Розв’язати задачі  №35, 36 

 
 

Задача №35. Зробити висновок, чи виконуються 

умови рівноміцності стрижня на розтяг, його головки 

на зріз і опорної поверхні головки на зминання, якщо 

[σр] = 120 МПа;  [τзр] = 70 МПа; [σзм] = 170 МПа. 

 

 

 
 

Рис.10 

 
 

Задача №36. Кріплення звареного вантажного 

ланцюга до крюку здійснено за допомогою пальця 

з нарізаним кінцем. Визначити з умови міцності на 

зріз при [τзр] = 35 МПа потрібний діаметр пальця, 

якщо крюк і ланцюг розраховані на підйом 

вантажу масою 3000 кг. 

 

 
 

 

Рис. 11 

 

ТЕМА 21. Розв’язок задач з теми «Кручення: крутні моменти, 

напруження, кути закручення» 

Розв’язати задачі  №37, 38 

Задача №37. Визначити найбільші напруження в поперечному 

перерізі вала, який передає потужність Р = 16 кВт при n = 650 об/хв. 

Діаметр вала d = 35 мм. 
 

Задача 38. Сталевий вал суцільного перерізу діаметром d = 60 мм 

при частоті обертання n = 525 об/хв. передає потужність Р = 103 кВт. 

Визначити найбільші напруження кручення і кут закручування вала, 

якщо його довжина 1,2 м. 
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ТЕМА 22. Розв’язок задач з теми «Умова міцності при крученні. 

Розрахунки на міцність» 

Розв’язати задачу №39 

Задача №39. На сталевому валу 

сталого поперечного перерізу 

жорстко закріплені чотири шківа. 

Ведучий шків надає валу обертаючий 

момент М1. Моменти на інших 

шківах М2=400 Нм, М3=1100 Нм, 

М4=800 Нм. Побудувати епюру 

крутних моментів і визначити діаметри вала на ділянках. Допустиме 

напруження [τк] = 28 МПа. 

Рис. 12 



15 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

 
Результати роботи студентів оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».) 

 

«Відмінно» – виставляється, якщо студент глибоко і чітко 

розуміє вивчені теми, сутність понять й означень з навчальної 

дисципліни, допускається один недолік. Обсяг знань, умінь та навичок 

складає 90-100% змісту (логічний, послідовний розв’язок задач, 

обґрунтування міркувань, уміння тлумачити отримані результати, 

робити висновки). Допускається неточність, яка не впливає на 

результат, узагальнення. 

 

«Добре» – отримує студент, який знає програмний матеріал, 

має навички розв’язку стандартних задач, аналізу, оцінювання 

отриманих результатів, але є одна або дві негрубі помилки, чи три 

недоліки, і об’єм знань, умінь та навичок складає 70-90% змісту 

(правильний хід розв’язку задач, але неточний результат).  

 

«Задовільно» – отримує студент, якщо володіє знаннями, 

вміннями, навичками в обсязі 50-70% змісту (неповний, 

непослідовний розв’язок задач, відсутність текстового пояснення 

розв’язку або неточності в означенні понять). 

 

«Незадовільно» – ставиться, якщо студент не володіє 

навичками розв’язку задач, є суттєві недоліки та грубі помилки, обсяг 

знань, умінь та навичок студента складає 20-50% змісту. 
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