




 
 

  

                
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 
13   Механічна інженерія 

 
Нормативна дисципліна  

 

Модулів –  3 

Спеціальність 
(професійне 
спрямування): 
135 Суднобудування  
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів –  4  1-й 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  –   
«Дослідження 
коливання системи з 
одним ступенем 
вільності з урахуванням 
сил опору»   
 

Семестр 

Загальна кількість 
годин –   120 

1-й 1-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 години ; 
самостійної роботи 
аспіранта – 6 годин 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень:  доктор 

філософії в галузі 
механічної інженерії 
за спеціальністю 
суднобудування  

 

15 год. 15  год. 
Практичні 

- - 
Лабораторні 

15 год. 15 год. 
Самостійна робота 

90 год. 90  год. 
Індивідуальні завдання: 

20 год.  
Вид контролю:  

екзамен 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 
становить: 

для денної форми навчання –   0,333:1,0; 
для заочної форми навчання –  0,333:1,0. 

 
 
 
 
 



 
 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета  дисципліни полягає  в оволодінні методами  дослідження коливань 

пружних систем при дії динамічних навантажень, оцінки втомної міцності 
тонкостінних конструкцій і стійкості пружних систем в умовах одночасної дії  
декількох навантажень. 

Завдання дисципліни  полягає у засвоєнні аспірантами  практичних методик 
визначення параметрів вібрації  пружних систем для  обмеження їх рівня, 
розрахунку втомної довговічності суднокорпусних конструкцій та оцінки 
стійкості  пластинчастих  елементів при одночасній дії  декількох  простих видів 
навантажень. 

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен 
знати: суть теоретичних і експериментальних методів  дослідження  

коливань  пружних систем, розрахунку втомної міцності вузлів тонкостінних 
конструкцій та стійкості пружних систем в умовах складного навантаження; 

вміти: теоретично розраховувати частоту і амплітуду вільних та вимушених 
коливань  пружних систем і визначити їх з віброграм, розраховувати число циклів 
до початку втомного  руйнування і ейлерові  напруження пластин, в тому числі з 
вирізами, при одночасній дії декількох навантажень. 

  
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Семестр I 

Денна і заочна форми навчання  
 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1.  Вільні  й вимушені коливання  систем з одним і 
декількома ступенями вільності 

 
Тема 1. Загальні поняття і класифікація динамічних систем. Вільні й 

вимушені коливання системи з одним ступенем вільності 
Загальні поняття і класифікація динамічних пружних систем. Ступені 

вільності. Диференціальне рівняння коливання системи з одним ступенем 
вільності з урахуванням сил опор. Вільні й вимушені коливання системи та їх 
основні параметр (амплітуда, період, частота). Поняття про коефіцієнт 
динамічності й резонанс. Вплив сил опору на частоту вільних коливань і маси 
пружної в’язі. Поняття про амортизацію і віброізоляцію. Принцип побудови 
вібровимірювальних приладів.   

Література: [1] – с. 3-17; [2] – с. 3-39; [4] – с. 3-28; [9] – с. 25-44; [10] – с. 4-
23.  

 
Тема 2.  Вільні й вимушені коливання системи з декількома ступенями 

вільності 



 
 

  

Система диференціальних рівнянь коливання пружної системи з декількома 
ступенями вільності. Вільні коливання системи, визначення форм і частот. Метод 
головних координат. Властивості форм вільних коливань. Вимушені коливання 
системи. Зведення коливань системи з декількома ступенями вільності до 
коливань узагальненої системи з одним ступенем вільності. 

Література: [1] – с.17-39; [2] – с. 40-57; [4] – с. 28-35; [9] – с. 44-54; [10] – с. 
23-29. 

 
Змістовий модуль 2.  Коливання балок. Загальна і місцева вібрація 

корпусу судна  та плавучої споруди 
 
Тема 3.  Вільні й вимушені коливання балок 
Диференціальне рівняння коливання балки і його рішення методом 

відокремлення змінних. Форми і частоти вільних коливань для балок з різними 
умовами закріплення кінцевих перерізів. Енергетичний метод  визначення частот 
головних коливань. Урахування впливу  деформацій зсуву та інерції обертання 
мас на частоти вільних коливань. Наближенні методи визначення частот і форм 
вільних коливань балок змінного перерізу. Вимушені  коливання балок. 
Визначення форм і частот коливань. Урахування сил опору.  

Література: [1] – с. 52-78; [2] – с. 58-78, 81-87; [4] – с. 35-40; [9] – с. 54-94; 
[10] – с. 30-34. 

 
Тема 4. Загальна і місцева вібрація корпусу судна та плавучої споруди 
Загальна характеристика корпусу судна і плавучої споруди як складної 

динамічної системи з нескінченною кількістю ступенів вільності. Визначення 
форм і частот вільних коливань корпусу судна. Коливання перекриттів і пластин. 
Ходова вібрація. Причини загальної і місцевої вібрації корпусу судна і плавучої 
споруди. Нормування і методи обмеження вібрації.  

Література: [1] – с. 150-240; [2] – с. 78-81; [4] – с. 4-46; [9] – с. 147-179; [10] 
– с. 34-43. 
 

Модуль 2 
 

Змістовий модуль 3.  Утомна міцність корпусних конструкцій судна та 
плавучої споруди 

 
Тема 5. Опір суднокорпусних матеріалів змінному навантаженню 
Ознаки втомного пошкодження матеріалу і його стадії. Циклічні напруження 

і його параметри. Границя витривалості матеріалу і методи її визначення. Крива 
втоми. Малоциклова втома матеріалу. Діаграми циклічного деформування. 
Критерії втомного руйнування матеріалу. Фактори, що впливають на опір 
матеріалів  утомленості.  

Література: [5] – с. 6-49; [6] – с. 236-287; [11] – с. 9-32; [12] – с.450-633. 
 



 
 

  

Тема 6.  Утомна міцність корпусних конструкцій при змінному 
навантаженні 

Фактори, що визначають умови деформування і втому матеріалу в 
конструкції. Втомна міцність зварних з’єднань.  Експериментальне визначення 
показників утоми конструктивних вузлів на моделях. Методи оцінки втомної 
міцності конструктивних вузлів корпусу. Нормування втомної міцності корпусу 
судна і його конструкцій. 

Література: [5] – с. 49-87; [6] – с. 136-170; [11] – с. 33-132. 
 

Модуль 3 
 

Змістовий модуль 4.  Спеціальні питання стійкості елементів 
конструкцій 

 
Тема 7.  Загальні поняття і методи дослідження стійкості пружних 

систем. Стійкість пластинчастих елементів конструкцій в умовах складного 
навантаження та при наявності в них вирізів 

Стійкість рівновагових форм конструкції і її елементів. Критичні 
навантаження і переміщення. Типові криві рівновагових станів деформівних 
систем. Теоретичні й експериментальні методи дослідження стійкості пружних 
систем. 

Стійкість пластинчатих елементів конструкції (прямокутних, трикутних) при 
дії простих навантажень в їх площині. Теореми професора Папковича П.Ф. про 
стійкість пружних систем в умовах одночасної дії декількох простих навантажень. 
Особливості і методи розрахунку стійкості пластинчастих елементів з вирізами. 
Практичні формули для визначення критичних напружень прямокутних пластин з 
вирізами. 

Література: [7] – с. 5-76, 373-383, 409-425; [8] – с. 228-232, 344-359; [13] – с. 
67-70; [14] – с. 308-318. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I cсеместр 
 

Модуль 1 (М1) 
Змістовий модуль 1.  Вільні  й вимушені коливання  систем з одним і декількома ступенями вільності 

(ЗМ1) 
Тема 1. Загальні поняття і 
класифікація динамічних 
систем. Вільні й вимушені 
коливання системи з одним 
ступенем вільності 
 

18 2  6  10 18 2  6  10 

Тема 2.  Вільні й вимушені 
коливання системи з 
декількома ступенями 
вільності 

12 2  4  6 12 2  4  6 

Разом за  ЗМ1 30 4  10  16 30 4  10  16 
Змістовий модуль 2. Коливання балок. Загальна і місцева вібрація корпусу судна  та плавучої споруди 

(ЗМ2) 
Тема 3. Вільні й вимушені 
коливання балок 

14 2  2  10 14 2  2  10 

Тема 4.  Загальна і місцева 
вібрація корпусу судна та 
плавучої споруди 

16 2  3  11 16 2  3  11 

Разом за  ЗМ2 30 4  5  21 30 4  5  21 
Усього годин за М1  60 8  15  37 60 8  15  37 

 



 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль  2  (М2) 

Змістовий модуль 3. Утомна міцність корпусних конструкцій судна та плавучої споруди 
(ЗМ3) 

Тема 5.  Опір суднокорпусних 
матеріалів змінному 
навантаженню 

14 2    12 14 2    12 

Тема 6. Утомна міцність 
корпусних конструкцій при 
змінному навантаженні 

16 2    14 16 2    14 

Разом за  ЗМ3 30 4    26 30 4    26 
Усього годин за М2  30 4    26 30 4    26 

Модуль  3  (М3) 
Змістовий модуль 4. Спеціальні питання стійкості елементів конструкцій 

(ЗМ4) 
Тема 7. Загальні поняття і 
методи дослідження стійкості 
пружних систем. Стійкість 
пластинчастих елементів 
конструкцій в умовах 
складного навантаження та при 
наявності в них вирізів 

30 3    27 30 3    27 

Разом за  ЗМ4 30 3    27 30 3    27 
Усього годин за М3 30 3    27 30 3    27 

Усього годин  
(М1+М2+М3) 

120 15  15  90 120 15  15  90 

 



5. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

I семестр 
1 Вібровимірювальні прилади і обробка віброграм 2 
2 Вільні коливання системи с одним ступенем вільності  2 
3 Вимушені коливання системи с одним ступенем вільності 2 
4 Вільні коливання системи з трьома ступенями вільності 2 
5 Вимушені коливання системи з трьома ступенями вільності 2 
6 Вільні й вимушені коливання шарнірно обпертої балки  2 
7 Визначення частоти вільних коливань корпусу судна  3 
Всього 15 

 
                                                                                                              

 
6. Розрахунково-графічні роботи 

 
№ 
з/п 

Назва роботи Кількість 
годин 

I  семестр 
1 Дослідження коливання системи з одним ступенем 

вільності з урахуванням сил опору 
20 

 
7. Самостійна робота 

 
Метою самостійної роботи  є повторення і осмислення  аспірантом усіх 

питань кожної теми,  висвітленних на лекційних і лабораторних заняттях та при 
виконанні розрахунково-графічної  роботи, яка поглиблює  його знання з кожного 
змістового модулю дисципліни. 

Самостійна робота  проводиться  в лабораторіях і методичному  кабінеті 
кафедри, читальних залах  бібліотеки університету і/або дома.  В межах 
самостійної роботи проводиться підготовка до виконання   поточних  
контрольних завдань за модулями, а також виконання розрахунково-графічної 
роботи. 

Кількість годин самостійної роботи за темами  кожного змістового модуля в  
семестрі вказано в п. 4 (Структура  навчальної дисципліни). 
 

8. Індивідуальна робота 
                                                                                                    
Протягом семестру  аспірант  самостійно  виконує  низку індивідуальних  

завдань (розрахунково-графічну роботу, контрольних завдань  при оцінюванні 
знань за модулями). 



 
 

  

При виконанні таких завдань аспірант повинен  закріпити теоретичний  
лекційний та  практичний матеріал, навчитися самостійно  виконувати розрахунки 
і користуватись   необхідною літературою для вирішення конкретних задач. 

Розрахунково-графічна робота виконується аспірантом самостійно  за 
консультативною допомогою викладача. Необхідні розрахунки і оформлення  
звітних  матеріалів  виконуються  з використанням персонального комп’ютера.  

 

9. Методи навчання 
 

  Методичне забезпечення вивчення дисципліни охоплює низку базових 
підручників, навчальних посібників  за окремими розділами, іншої  спеціальної 
літератури і методичних  вказівок  до виконання розрахунково-графічної роботи. 
Окрім цього можуть використовуватись матеріали лекційних і практичних занять, 
плакати з окремих розділів. 

Нарівні з традиційними паперовими носіями, можуть використовуватись їх 
аналоги в електронному вигляді. Для  поглибленого вивчення дисципліни 
рекомендується використання ресурсів Інтернет. 

Вивчення найбільш  складних  питань дисципліни і  підвищення якості  
виконання розрахунково-графічної роботи забезпечується  викладачем  в години  
індивідуальних консультацій в семестрі за розкладом кафедри. 

Рівень  засвоєння  аспірантом матеріалу  змістового модуля дисципліни  
оцінюється  по контрольним модульним завданням, захисту розрахунково-
графічної роботи. 

 

10. Методи контролю 
 

Процес вивчення дисципліни відповідно до навчального плану проходить 
протягом 1-го семестру  і складає 4 кредити ECTS. Дисципліна охоплює 3 модулі  
з 4-ма  змістовими модулями.  

При вивченні дисципліни проводиться поточний та підсумковий  модульний 
контроль. 

Поточний контроль охоплює: 
– оцінювання рівня знань за змістовими модулями на основі виконання 

контрольного завдання (роботи); 
–  терміни виконання і захисту розрахунково-графічної роботи; 
–  якість виконання та захисту розрахунково-графічної роботи; 
–  присутність аспіранта на всіх видах аудиторних занять. 
Кількість залікових балів за виконання і захист розрахунково-графічних  

робіт встановлюється  в залежності від їх складності і об’єму.  Максимальна 
кількість відповідає виконанню і їх захисту  без помилок у відведений термін, а 
мінімальна – з допустимими помилками  та захистом  пізніше встановленого 
терміну. 

Підсумковий  модульний контроль  проводиться по завершенні вивчення всіх 
модулів поточного семестру. До підсумкового контролю аспірант  допускається за 
умови виконання  всіх  елементів  відповідних модулів в семестрі та  одержання 
сумарної кількості  балів  не менше 60. 



 
 

  

Якщо за результатами поточного  контролю в семестрі аспірант сумарно 
набрав 60 балів і більше, то за його бажанням  він може  бути  звільненим від 
складання підсумкового  семестрового контролю. 

Для підвищення  підсумкової оцінки  аспірант повинен виконати додаткове 
завдання  або  скласти  екзамен  за традиційною  системою. 

За всі контрольні заходи  протягом семестру аспірант  може отримати від 0 
до 100 балів. 

                                                                      
11. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

Діапазон поточних балів за виконання контрольного завдання, розрахунково-
графічної роботи та мінімально  необхідна їх кількість для зарахування модулів 
наведені в таблиці 11.1. 
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1 

 
ЗМ1 

Т1 
Т2 

3…5 
2…4 

4…7 4…6 
2…3 

15…25  
30 

 
ЗМ2 

Т3 
Т4 

4…6 
3…6 

- 5…7 
3…6 

15…25 

 
2 

 
ЗМ3 

Т5 
Т6 

8…13 
7…12 

- - 15…25 15 

3 ЗМ4 Т7 
 

15…25 - - 15…25 15 

За модулі I семестру 60…100 60 
 
Примітка: Т1,Т2, …, Т7 – теми змістових модулів; 
                   РГР – розрахунково-графічні роботи; 
          ЛР – лабораторні роботи. 
 

За порушення без поважних причин  терміну подання для перевірки 
розрахунково-графічної роботи  оцінка знижується  на 1 бал. Таке ж  зниження 
матиме сумарна модульна кількість балів за кожне пропущене без поважних 
причин аудиторне  заняття. 

Оцінка знань аспрірантів в кінці семестру виконується в залежності від 
набраної суми балів. Відповідність між набраними балами і  оцінкою ECTS 
представлена в табл. 11.2.  
 
 



 
 

  

Таблиця 11.2 – Підсумки складання екзамену 
 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка ECTS 

90 – 100 А 
82-89 В 
74-81 С 
64-73 D 
60-63 Е  
35-59 FX 

1-34 F 
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13. Інформаційні ресурси 
 

1. Слайдові матеріали  за окремими темами дисципліни. 
2. Бланк завдання і вихідні дані для виконання розрахунково-графічної роботи. 

 
 

 
 
 


