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Передмова

ПЕРЕДМОВА

Опір матеріалів є однією з найважливіших дисциплін, яка формує
світогляд інженерного мислення студентів механічних та будівельних
спеціальностей вищих технічних навчальних закладів і є теоретичним
фундаментом їх технічної освіти.

Вивчення опору матеріалів ускладнює недостатня кількість аудитор-
них годин при практичних потребах у збільшенні об’єму матеріалу, зок-
рема у зв’язку з розробкою нових методів розрахунку, впровадженням
результатів сучасних наукових досліджень, застосуванням комп’ютер-
них технологій. Вносить свої корективи і реорганізація навчального про-
цесу, пов’язана з впровадженням модульної системи освіти. Наслідком
цього є необхідність постійного вдосконалення науково-методичної літе-
ратури з актуальних проблем курсу.

Тому можна сподіватися на певну популярність розробленого посібни-
ка, який містить основні положення, визначення, правила, теореми, роз-
рахункові формули та методи опору матеріалів, викладені у конспек-
тивній формі відповідно до розділів курсу. Практичне застосування ос-
новних формул та методів відображене на структурно-логічних схемах.
Методика виведення розрахункових формул наведена без деталізації про-
міжних результатів. У посібнику є також достатня кількість довідко-
вих матеріалів, необхідних для розв’язування практичних задач або вико-
нання розрахунково-графічних робіт.

Матеріал курсу розбитий на чотири контрольних блоки. Кожен з
блоків складається з теоретичної частини, контрольних запитань та
розв’язаних прикладів практичних задач. Контрольні запитання є одно-
часно запитаннями модульного контролю, тому побудовані так, що ви-
магають логічно обґрунтованих відповідей. Практичні задачі підібрані
близькими за змістом до контрольних задач, хоч можуть переважати
їх за складністю.

Значна увага приділена розділам, які вважаються складнішими, зокре-
ма енергетичним методам визначення переміщень, міцності стержнів
при періодично-змінних та динамічних навантаженнях, стійкості
стержнів при поздовжньому згині, прогнозуванню міцності методами
механіки руйнування, контактній міцності елементів конструкцій, еле-
ментам теорії пластин, оболонок, товстостінних циліндрів.
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ОПІР МАТЕРІАЛІВ

Посібник призначений для ефективної самопідготовки студентів при
мінімальних затратах часу, а також для впорядкування та закріплення
набутих знань.

Ефективне застосування посібника вимагає хоча б короткого поперед-
нього знайомства з рекомендованими підручниками або конспектом лекцій.

Посібник написаний з урахуванням досвіду проведення модульних конт-
ролів, на підставі кращих підручників з опору матеріалів, а також за ма-
теріалами лекцій одного з авторів у Національному університеті
“Львівська політехніка”. Глави 1, 4, 5, 11 – 20 написав Л. І. Гурняк, глави 2,
3, 6, 7, 8 – Ю. В. Гуцуляк, главу 9 – Т. Б. Юзьків, главу 10 – Л. І. Гурняк та
Ю. В. Гуцуляк. Завдання підсумкового контролю написані авторами спільно.

Автори вдячні рецензентам за зроблені зауваження та поради.
Структура і зміст посібника не позбавлені окремих недосконалостей.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати за адресою:
79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35

Львівський інститут пожежної безпеки МНС України
e-mail: mail@lipb.lviv.ua




