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Перелік питань на екзамен з навчальної дисципліни 

«Технічна механіка» для студентів 2 курсу спеціальності 

208 «Агроінженерія» 

1. Предмет статики. Матеріальна точка, абсолютно тверде тіло. Сила 

2. Система сил. Рівнодійна сила. Аксіоми статики 

3. Вільне і невільне тіло. В’язі, реакція в’язі 

4. Система збіжних сил. Геометричний та аналітичний способи визначення 

рівнодійної системи збіжних сил 

5. Швидкість точки -це… 

6. Дугове зварювання-це 

7.Як розраховують рухомі  осі на міцність 

8.Деталь машин - це 

9.Міцність- це 

10. Додавання паралельних сил. Момент сили відносно точки 

11. Пара сил. Момент пари сил. Властивості пар. Умова рівноваги плоскої 

системи пар. 

12. Теорема про паралельне перенесення сили. Зведення плоскої довільної 

системи сил до даного центра 

13. Паралеле 

піпед сил. Рівновага просторової системи збіжних сил. Момент сили 

відносно осі 



14. Визначення опорних реакцій балок 

15. Умови рівноваги плоскої довільної системи сил, рівняння рівноваги.  

16. Рівновага плоскої системи паралельних сил 

17. Центр ваги твердого тіла. Центр паралельних сил. Методи знаходження 

координат центра ваги 

18. Предмет кінематики. Спокій і рух, відносність цих понять. Система 

відліку 

19. Жорсткістю називають… 

20. Що називають силою тертя 

21. Назвати недоліки прямозубого редуктора 

22. Система збіжних  сил, це 

23. Центр ваги площі прямокутника лежить 

24. Опір матеріалів – наука про інженерні розрахунки на: 

25. Назвіть переваги косозубого редуктора  

26. Рівнодіюча система сил,це: 

27. У законі Гука для розтягу і стиску коефіцієнт пропорційності Е 

характеризує 

28. Скільки внутрішніх зусиль виникає в перерізах 

29. Основні поняття кінематики: траєкторія, відстань, шлях, швидкість, 

прискорення. Способи задання руху точки 

30. Натуральний спосіб руху точки; швидкість та прискорення точки 

31. Поступальний рух твердого тіла 

32. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі, рівняння руху 

33. Кутова швидкість і кутове прискорення. Рівномірне та рівнозмінне 

обертання 

34. Абсолютний, відносний та переносний рух точки. Теорема про додавання 

швидкостей 

35. Плоскопаралельний рух твердого тіла. Розкладання плоскопаралельного 

руху на поступальний та обертальний 



36. Швидкості точок плоскої фігури. Поняття про миттєвий центр 

швидкостей 

37 Предмет динаміка. Основні поняття і визначення: маса, матеріальна точка, 

сила, постійні та змінні сили 

38.  Закони динаміки. Основне рівняння динаміки 

39.  Поняття про вільну та невільну точки. Поняття про силу інерції 

40. Сили інерції при прямолінійному та криволінійному рухах матеріальної 

точки 

41. Довільно  плоска система  сил, це: 

42. Що вивчає динаміка 

43. В’язі це? 

44. Який вид деформації стержня називається чистим згином 

45. Відцентровий момент інерції може бути 

46. Пара сил це: 

47. Поздовжня сила N спричинює деформації 

48. Принцип д’Аламбера, метод кінетостатики 

49. Потужність. Поняття про механічний коефіцієнт корисної дії 

50. Імпульс сили, кількість руху матеріальної точки. Теорема про зміну 

кількості руху матеріальної точки 

51. Кінетична енергія матеріальної точки. Теорема про зміну кінетичної 

енергії матеріальної точки 

52. Система матеріальних точок. Внутрішні і зовнішні сили 

53. Момент інерції твердого тіла. Основне рівняння динаміки для 

обертального руху твердого тіла 

54. Крутний момент. Побудова епюр крутних моментів 

55.Завдання і методи механіки матеріалів. Деформоване тіло? 

56. Вектор, який дорівнює    добутку маси точки на її прискорення і має 

протилежний до прискорення напрям, це?                

57. Червяк це? 

58. Теоретична механіка це? 



60. В яких одиницях вимірюється момент сили? 

61. Вільне тіло це:Крученням називають: 

62. Зріз – це ? 

63.  Поперечна сила – це ? 

64. Плече- це? 

65. Стержнем – це тіло у якого? 

66. Пружність і пластичність. Класифікація навантажень. Основні гіпотези і 

припущення 

67. Основні види навантаження бруса. Навантаження повне, нормальне, 

дотичне 

68. Розтяг і стиск. Поздовжні сили та їх епюри. Нормальні напруження в 

поперечних перерізах та їх епюри. Закон Гука 

69. Чистий зсув. Закон Гука для зсуву. Модуль зсуву. Зріз. 

70. Згин. Основні поняття та визначення. Класифікація видів згину. 

Внутрішні силові фактори при прямому згині 

71. Осьові, відцентровий та полярний моменти інерції перерізу. Зв’язок між 

осьовими та полярним моментами інерції перерізу 

72. Полярні моменти опору для круга і кільця. Розрахунок на міцність і 

жорсткість при крученні 

73.Робота сталої сили при прямолінійному русі. Робота рівнодійної, робота 

сили тяжіння, робота сили пружності 

74. Нормальні напруження в поперечних перерізах при згині. Осьові моменти 

опору. Розрахунки на міцність при згині 

75. Модуль поздовжньої пружності при розтягу і стиску, коефіцієнт 

поперечної деформації (коефіцієнт Пуансо). Жорсткість перерізів та 

жорсткість бруса при розтягу і стиску 

76. Моменти інерції простих перерізів: прямокутника, круга, кільця. Зв’язок 

між осьовими та полярним моментами інерції перерізу 

77. Критична сила. Формула Ейлера для визначення різних випадків 

закріплення опор 

78. Критичне напруження. Залежність критичних напружень від гнучкості 

стержня 



79. Напруженням називається? 

80. Момент сили відносно точки дорівнює 0 тільки тоді коли… 

81. Скільки внутрішніх зусиль виникає в перерізах стержня при деформації 

зсуву 

82. Емпіричні формули для визначення критичних напружень. Розрахунки на 

стійкість за формулою Ейлера 

83. Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів 

84. Кручення прямого бруса круглого поперечного перерізу. Напруження в 

поперечному перерізі бруса 

85. Напруженням називається? 

86. В яких одиницях вимірюється момент сили? 

87. Стержнем – це тіло у якого? 

88. Рівнодіюча система сил,це: 

89. В’язі це? 

90. Диференціальні залежності між згинаючим моментом, поперечною силою 

та інтенсивністю розподіленого навантаження 

91. Основні гіпотези і припущення опору матеріалів. Метод перерізів 

92. Основні види навантаження бруса. Навантаження повне, нормальне, 

дотичні. 

93. Крутний момент. Побудова епюр крутних моментів 

94. Класифікація видів згину. Внутрішні силові фактори при прямому згині 

95. Деформоване тіло. Пружність і пластичність 

96. Закон Гука для зсуву. Модуль зсуву 

97. Деталі машин, їх класифікація. Вимоги до машин і деталей машин. 

98. Основні кінематичні і силові співвідношення механічних передач 

99. Матеріали і конструкції зубчастих коліс. Види руйнування зубів 

100. Призначення, будова, принцип роботи, застосування зубчастих передач 

101.Прямозубі циліндричні передачі. Основні геометричні співвідношення. 

Сили, що діють в зачепленні. 



102.Непрямозубі циліндричні передачі.. Особливості розрахунку на згин і 

контактну міцність 

103. Призначення, будова, принцип роботи, застосування черв’ячних передач 

104. Призначення, будова, принцип роботи, застосування пасових передач. 

Матеріал пасів 

105. Ланцюгові передачі. Призначення, будова, принцип роботи, 

застосування передач. Деталі ланцюгових передач.  

106. Складне навантаження бруса. Еквівалентні напружені стани та 

еквівалентні напруження. Теорія міцності 

107. Вали і осі, їх призначення, конструкції, матеріали. Розрахунок валів і 

осей на міцність і жорсткість 

108. Призначення, будова, принцип роботи, класифікація та застосування 

фрикційних передач. Матеріали котків. 

109. Призначення передач у машинах. Класифікація передач. Принцип 

роботи основних типів передач 

110. Прямозубі конічні передачі: основні геометричні співвідношення, сили в 

зачепленні 

111.Передача гвинт-гайка. Призначення, будова, застосування. Матеріали і 

конструкція деталей передачі 

112. Опори ковзання і кочення, призначення, порівняльна характеристика 

113. Підшипники ковзання: типи, застосування, конструкції, матеріали. 

Критерії роботоздатності 

114. Підшипники кочення: будова, класифікація, огляд основних типів. 

115. Поняття про підбір підшипників кочення за динамічною 

вантажопідйомністю 

116. Призначення та класифікація муфт. Застосуваня муфт. 

117. Конструкція муфт. Короткі відомості про вибір і розрахунок муфт 

118. Шпонкові з’єднання. Розрахунок з’єднань призматичними шпонками 

119. Зубчасті (шліцьові) з’єднання, застосування та перевірочний розрахунок. 

120. Нероз’ємні з’єднання, їх класифікація, застосування 

121. Зварні з’єднання. Основні види зварних з’єднань і типи швів 



122. Заклепкові з’єднання. Область застосування. Основи розрахунку. 

Матеріали заклепок 

123. Клейові з’єднання. Переваги, недоліки, застосування. 

124. Основні види зварних з’єднань і типи швів. Розрахунок на міцність 

зварних швів 

125. Призначення, будова, принцип роботи, застосування передач. Деталі 

ланцюгових передач 

 

Підготував викладач: _______________  Біляк О.В. 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії технічних дисциплін 
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