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ВСТУП 

 

Теоретична механіка містить багато наукових узагальнень, які допома-

гають майбутнім інженерам різних спеціальностей правильно розуміти ті яви-

ща, які вони спостерігають, і робити науково обґрунтовані висновки. Крім то-

го, ця дисципліна є науковою базою багатьох галузей сучасної техніки. Вона є 

основою таких загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, як опір матеріалів, 

теорія механізмів і машин, гідравліка, деталі машин, динаміка машин та інші, 

що вивчаються у вузах. Знання теоретичної механіки потрібні студентам для 

успішного вивчення профілюючих предметів, а також для творчої інженерної 

діяльності на промисловому виробництві після закінчення вузу. 

Запропоновані методичні вказівки складено відповідно до уніфікованого 

навчального плану програми та робочого плану з цього курсу. Курсові розра-

хунково-графічні роботи з теоретичної механіки спрямовані на розвиток у сту-

дентів уміння виконувати типові задачі. Крім того, ці роботи сприяють кра-

щому засвоєнню теоретичного матеріалу й придбанню навичок самостійної 

практичної роботи. 

Кожний із студентів отримує варіант, згідно з яким він протягом семест-

ру виконує усі задачі завдань. 

Номер варіанта складається із чотирьох цифр. 

Перша цифра  це номер стовпчика (або рядка) із першої таблиці, друга 

цифра вибирається із другої таблиці, а третя і четверта цифри означають номер 

схеми (у загальному випадку номер схеми співпадає із порядковим номером 

студента у журналі академічної групи). Завдання видаються після вивчення ві-

дповідних тем і повинні бути виконаними у термін, визначений робочим пла-

ном, а також оформлені відповідно до вимог і здані на перевірку. Після переві-

рки (а при необхідності  після доопрацювання) студент захищає завдання у 

визначений термін. 

 


