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Професор 

кафедри БГГМ 

Попередні 

знання  

Базові знання з дисциплін: Іноземна мова для науки і освіти 

(англійська/німецька/французька); Кристалографія, Структурна геологія, 

Теорія пружності, Механіка руйнування, Геомеханіка 

Теми, що 

вивчають 

Проблема міцності твердих тіл. Міцність матеріалів і конструкцій. 

Тверді тіла. Кристалографія твердих тіл. Типи кристалів в твердих тілах. 

Дефекти структури твердих кристалічних тіл.  

Деформації і напруження в твердих тілах.  

Дислокації, точкові дефекти  і поля напружень навколо дислокацій.  

Основи механіки дислокацій. 

Пластичні деформації в кристалічних тілах.  

Стадії деформаційного зміцнення. Еволюція дислокаційної структури при 

пластичній деформації. 

Руйнування твердих кристалічних тіл. Фізичні теорії міцності. 

Стадії накопичення тріщин у твердому тілі. Роль тріщин в процесі 

руйнування. Критерії Гріффітса і Орована.  

Енергетична схема в’язкого і крихкого руйнування. Розповсюдження тріщин 

при пластичному і крихкому руйнуванні..   

Особливості руйнування зразків і масивів гірських порід. 

Масштабний ефект і існуючі підходи до його кількісної оцінки при 

руйнуванні твердих тіл. 

 

Результат 

навчання 

ДРН1. Сучасні тенденції досліджень міцності та руйнування структурно 

неоднорідних твердих тіл.  

ДРН2. Знати фізичні засади методів та методики оцінки міцності твердих тілу 

тому числі гірських порід і грунтів з урахуванням деформування за межею 

міцності 

ДРН3. Застосовувати у дисертаційних дослідженнях сучасні методи оцінки 

міцності гірських порід  
 

Аспіранти, які опанували дисципліну: 

володіють знаннями із сучасних уявлень щодо міцності та руйнування 

структурно неоднорідних твердих тіл (метали, гірські породи); 

знають чинники, що впливають на  оцінку міцності твердих тіл зі складною 

структурою (метали, гірські породи);  

мають базове розуміння теоретичних засад оцінки міцності конструкцій, що 

споруджуються зі структурно неоднорідних твердих матеріалі;.  

вміють застосовувати сучасні методи оцінки довгострокової міцності 

твердих тіл при розрахунках конструкцій різного призначення.  

 



Компетенції. 

СК9 Здатність використовувати концептуальні та методологічні засади в 

галузі прикладної механіки для оцінки механічних процесів та досліджень 

міцності технічних і геомеханічних систем, науково-дослідної та професійної 

діяльності на межі предметних галузей 

Форма 

занять 

Лекції – мультимедійні матеріали, дошка. 

Практичні роботи – комп’ютерний клас, дистанційна платформа MOODLE 

Форма 

контролю 

Успішно зданий теоретичний іспит. 

Успішно виконані і захищені практичні роботи 
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