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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань,  

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження  

з дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань 

01   Освіта  
(шифр і назва) 

 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

3  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  6 
5  

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(ФІЗИКА) 
(код і назва) 

Загальна кількість годин – 180 
36  

Практичні, семінарські 

Модулів – 4 
36  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної робо-

ти – 0,67 

 –   

Освітній рівень: 

бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

108  

Форма підсумкового  

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни “Класична механіка” є загальні методи досліджен-

ня довільних класичних динамічних систем. В програму включено математичний апарат теоретичної 

фізики, основи ньютонівської механіки, динаміка частки, динаміка системи часток, основи аналітич-

ної механіки, деякі задачі класичної механіки. Велике значення має та частина курсу, де розглядаєть-

ся лагранжевий і гамільтоновий формалізм, який відіграє велику роль у вивченні інших розділів тео-

ретичної фізики: електродинаміки, квантової механіки, статистичної фізики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни „Класична механіка" є засвоєння фундаментальних 

принципів та методів класичної механіки, принципів та ідей релятивістської фізики, формуванні фі-

зичного стилю мислення та світогляду студентів. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Класична механіка" є знайомство студентів з 

методами розв'язку рівнянь руху, застосуванням теорем динаміки та законів збереження для аналізу 

механічних процесів; знайомство з методами аналітичної механіки, вивчення та застосування реляти-

вістських законів для аналізу фізичних процесів. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

Основні поняття: Матеріальна точка. Абсолютне тверде тіло. Система матеріальних точок. 

Суцільне середовище. Системи відліку. Швидкість. Годограф вектора швидкості. Прискорення. Тве-

рде тіло, його ступені вільності. Кутові характеристики обертального руху. Миттєва вісь обертання. 

Сила. Внутрішні і зовнішні сили. Маса. Імпульс точки та системи точок. Імпульс сили. Момент імпу-

льсу. Момент сили. Інерціальні системи відліку. Центр мас системи. Елементарна робота. Потенціа-

льне силове поле. Потенціальна енергія. Кінетична енергія. Зв'язки. Дійсні, можливі і віртуальні пе-

реміщення. Узагальнені координати. Узагальнені швидкості. Узагальнені сили. Функція Лагранжа. 

Функція Гамільтона. Функція дії Гамільтона. Центральносиметричне поле. Зведена маса. Коливання 

системи. Циклічна частота. Математичний маятник. Фізичний маятник. Амплітуда, період коливань. 

Суцільне середовище. Рідина. Густина. Гідродинамічний тиск; 

Основні формули, теореми та закони: Рівняння руху. Теорема Ейлера про рух твердого тіла 

з нерухомою точкою. Перетворення координат Галілея. Теорема додавання швидкостей. Формула 

Коріоліса. Закони Ньютона. Загальні теореми динаміки системи. Принцип відносності Галілея. Тео-

рема про зміну імпульсу системи. Закон збереження імпульсу. Теорема про рух центра мас. Теорема 

про зміну моменту імпульсу. Теорема про зміну кінетичної енергії. Рівняння Лагранжа першого роду. 

Принцип віртуальних переміщень, принцип Даламбера, загальне рівняння динаміки. Рівняння Лагра-

нжа другого роду. Варіаційний принцип Гамільтона. Закони Кеплера. Доведення закону всесвітнього 

тяжіння із законів Кеплера. Рівняння руху математичного маятника. Диференціальне рівняння руху 

фізичного маятника. Закон Гука. Постулати Ейнштейна. Перетворення координат Лоренца. Формула 

зв'язку енергії ї частинки з її масою. Закони Ньютона. Закон збереження імпульсу системи матеріаль-

них точок. Закон збереження моменту імпульсу системи матеріальних точок відносно силового 

центру. Закон збереження механічної енергії системи. Закон всесвітнього тяжіння. Закони Кеплера. 

Закон Гука. Релятивістсько-коваріантне узагальнення другого закону Ньютона. 

вміти: 

За кінематичними рівняннями руху точки знаходити рівняння траєкторії точки, її швидкість і при-

скорення. Графічно зображати кінематичні величини. Визначати характеристики відносного руху точки. 

Визначати діючі на тіло сили, їх величину, напрям, точку прикладання, характер, природу. Складати ди-

ференціальне рівняння руху точки. Формулювати початкові умови. Визначати сталі інтегрування при 

інтегруванні диференціальних рівнянь руху. Обчислювати імпульс точки і системи матеріальних точок. 

Відрізняти замкнуту і незамкнуту системи. Зводити рух системи до руху центра мас. Розкладати складні 



5 

 

  

рухи на прості. Оперувати векторними фізичними величинами. Переходити від кутових кінематичних 

величин до лінійних, та навпаки. Знаходити моменти сил відносно точки і осі. Обчислювати моменти 

інерції для тіл різної конфігурації. Обчислювати момент імпульсу точки і системи точок відносно центра 

і осі. Користуватися на практиці теоремою Ейлера про рух твердого тіла з нерухомою точкою. Застосу-

вати теорему для визначення кінетичної енергії системи. Обчислювати потенціальну енергію різної взає-

модії тіл. Виділяти випадки використання законів збереження в механіці. Визначати роботу сил. Розра-

ховувати швидкість та тиск стаціонарної течії рідини або газу. Класифікувати зв'язки накладені на систе-

му. Визначати число ступенів вільності системи. Вибирати узагальнені координати. Визначати узагаль-

нені сили. Обчислювати кінетичну енергію системи. Складати рівняння Лагранжа ІІ роду. Складати ка-

нонічні рівняння Гамільтона. Визначати функцію дії за Гамільтоном. Визначати межі застосовності кла-

сичної механіки. Визначати характеристики релятивістського руху. Знаходити залежність маси релятиві-

стської частинки від її швидкості. 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
5 семестр 

Модуль 1. Основні поняття і закони класичної механіки 

Тема 1.1. Основні поняття кінематики матеріальної точки. 

Рух матеріальної точки (частки). Радіус-вектор. Швидкість частки як похідна від радіус-

вектора. Годограф вектора швидкості. Прискорення частки як похідна від швидкості. Розклад прис-

корення на дотичну і нормальну складові. Дотичне, нормальне прискорення. Розклад прискорення в 

прямокутних, полярних координатах. 

Тема 1.2. Основні закони механіки Ньютона. 

Закон інерції (Перший закон Ньютона). Сила і прискорення (Другий закон Ньютона). Інертна 

маса. Кількість руху (Імпульс тіла). Суперпозиція сил. Закон рівності дії і протидії (Третій закон 

Ньютона). 

Тема 1.3. Інтеграли від сили за часом і шляхом. Робота й енергія. 

Інтеграл від сили за часом. Імпульс сили. Інтеграл від сили за шляхом - робота цієї сили. Кіне-

тична енергія частки. Поняття консервативних, неконсервативних сил. Потенціал силового поля. За-

кон збереження енергії. 

Тема 1.4. Центральні сили. Теорема площ. Закон всесвітнього тяжіння. 

Поняття центральної сили. Другий закон Кеплера - теорема площ. Три закони Кеплера. Виве-

дення закону всесвітнього тяжіння Ньютона із законів Кеплера у припущенні руху планет по круго-

вим орбітам. Виведення першого закону Кеплера з закону всесвітнього тяжіння Ньютона. Виведення 

третього закону Ньютона у разі еліптичної орбіти. Повна енергія планети на еліптичній орбіті. 

Тема 1.5. Квазіупружні сили й гармонійні коливання. 

Визначення квазіупружної сили. Диференціальне рівняння другого порядку вільних коливань. 

Траєкторія руху частки за частковим рішенням з початковими умовами у вигляді еліпсу. Гармонійні 

коливання при наявності тертя. Вимушені коливання. Резонанс. Ангармонійні коливання. Явище 

зриву амплітуди при зміні частоти при ангармонійних коливаннях. 

Тема 1.6. Механіка зв'язаної матеріальної точки. 

Зв'язки, що обмежують рух матеріальної точки. Еквівалентна сила - реакція зв'язку. Важлива 

властивість сили реакції - ортогональність до траєкторії руху та слідство з неї. Плоский математич-

ний маятник. Закон збереження енергії для плоского маятника, отримання з нього закону малих ко-

ливань маятника. 

Модуль 2. Загальні теореми механіки системи матеріальних точок 

Тема 2.1. Теорема про рух центра інерції. 

Поняття центру інерції. Закон збереження кількості руху ізольованої механічної системи. Тео-

рема про центр інерції системи двох матеріальних точок. Рух тіла зі змінною масою. Формула Ціол-

ковського для швидкості ракети. Формула Ціолковського для стартової маси ракети. 

Тема 2.2. Динаміка повного моменту кількості руху системи та її повної енергії. 

Повний момент кількості руху системи матеріальних точок. Головний момент системи зовні-

шніх сил. Закон збереження повного моменту кількості руху системи. Повна енергія системи матері-
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альних точок. Теорема про збереження повної енергії системи матеріальних точок у разі консервати-

вності сил, як зовнішніх, так і внутрішніх, діючих на точки. 

Модуль 3. Елементи аналітичної механіки 

Тема 3.1. Елементи варіаційного числення. Рівняння Ейлера. 

Поняття функціоналу - визначеного інтегралу від підінтегральної функції змінної інтегруван-

ня x , її довільної функції y  та похідної y . Постанова екстремальної задачі для функціоналу (основ-

ної задачі варіаційного числення). Необхідна умова екстремуму функціонала. Віртуальна зміна (варі-

ація)  xy  змінної-функції y  при фіксованому значенні змінної x , яка має фізичний сенс часу. 

Умови для функції y  і її варіації  xy : вони мають бути достатньо "гарними" задля забезпечення 

існування інтегралу-функціоналу. Граничні умови варіації змінної-функції y . Варіація функціоналу 

(його повного диференціалу при фіксованому значенні змінної x ). Перетворення первісного вигляду 

варіації функціоналу в канонічний вигляд, з якого випливає рівняння Ейлера (Ейлера-Лагранжа) для 

підінтегральної функції функціоналу. Екстремалі. Узагальнення поняття функціоналу та рівняння 

Ейлера на довільну кількість змінних-функцій підінтегральної функції. 

Тема 3.2. Принцип віртуальних переміщень, принцип Даламбера. Рівняння Лагранжа першого 

роду. 

Нова (Лагранжева) форма рівнянь руху. Задача про статику системи матеріальних точок, яка 

знаходиться у рівновазі. Віртуальні переміщення. У разі консервативних сил потенціальна енергія 

системи в рівновазі має екстремальне значення. Поняття зв'язків, накладених на частки системи, які 

обмежують її переміщення. Голономні, стаціонарні зв'язки між координатами. Наявність зв'язків ек-

вівалентна появі сил реакції, робота яких при переміщеннях дорівнює нулю. Принцип Даламбера для 

віртуальних переміщень. Спосіб Лагранжа віртуальних переміщень для звільнення від зв'язків (зале-

жних змінних). Узагальнення способу Лагранжа на задачі динаміки. Рівняння Лагранжа першого ро-

ду. Сила інерції, яка діє на маси під час прискорення. 

Тема 3.3. Рівняння Лагранжа другого роду в узагальнених координатах. 

Поняття узагальнених незалежних координат. Узагальнені швидкості у якості нових додатко-

вих змінних. Рівняння Лагранжа другого роду для консервативних систем. Функція Лагранжа систе-

ми часток як різниця між кінетичною і потенціальною енергією системи часток. Узагальнення рів-

няння Лагранжа другого роду у разі наявності окрім консервативних сил у системі також і неконсер-

вативних сил. Узагальнені сили в узагальнених координатах. 

Тема 3.4. Узагальнені імпульси. Рівняння Гамільтона. 

Нова (Гамільтонова) форма рівнянь руху. Введення узагальнених імпульсів в узагальнених 

координатах. Рівняння Гамільтона руху часток системи на мові узагальнених імпульсів. Введення 

функції Гамільтона для вдосконалення проміжного рівняння Гамільтона в канонічну форму. Дове-

дення, що функція Гамільтона є інтегралом руху. Дужки Пуассона. Поняття однорідної функції бага-

тьох змінних. Теорема Ейлера для однорідних функцій. Доведення, що кінетична енергія системи ча-

сток є однорідною функцією другого порядку відносно узагальнених швидкостей. Фізичний сенс фу-

нкції Гамільтона. 

Тема 3.5. Принцип найменшої дії Гамільтона. 

Ще одна форма рівнянь руху у вигляді екстремуму функціоналу. Зіставлення рівняння Лагра-

нжа другого роду з рівнянням Ейлера найпростішої варіаційної задачі. Принцип найменшої дії за Га-

мільтоном - варіація функціоналу (дії S ) від функції Лагранжа. Розповсюдження Гамільтонова 

принципу найменшої дії на випадок наявності в рівнянні Лагранжа другого роду узагальнених сил. 

Тема 3.6. Канонічні перетворення. 

Перехід до нових узагальнених координат і імпульсів. Зв'язок функції Лагранжа системи у 

старих і нових узагальнених координатах і імпульсах. Формули перетворення для імпульсів. Проіз-

водяща функція старих і нових узагальнених координат перетворення від старих до нових узагальне-

них координат і імпульсів. Модифікована проізводяща функція старих координат і нових узагальне-

них імпульсів. Властивість інваріантності функції Гамільтона відносно канонічних перетворень. 

Тема 3.7. Циклічні змінні. Рівняння Гамільтона - Якобі. 

Рівняння Гамільтона для консервативної системи у разі незалежності її повної енергії від уза-

гальненої координати (циклічної координати). Висновок з цього для відповідного узагальненого ім-

пульсу. Лінійна залежність від часу циклічної координати. Випадок циклічності усіх узагальнених 
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координат системи. Знаходження проізводящої функції канонічного перетворення, яке приводить 

тільки до циклічних координат. Незалежна від часу частка дії за Гамільтоном - укорочена дія (дія за 

Лагранжем). Виведення рівняння Гамільтона - Якобі. 

Тема 3.8. Закони збереження енергії, імпульсу, моменту імпульсу. 

Властивості простору і часу: однорідність часу, однорідність простору, ізотропність простору. 

Виведення закону збереження енергії консервативної системи, яка замкнута або знаходиться у стаці-

онарному зовнішньому силовому полі, з властивості однорідності часу. Виведення закону збережен-

ня імпульсу (кількості руху) замкнутої системи часток з властивості однорідності простору. Виве-

дення закону збереження моменту імпульсу замкнутої системи часток з властивості ізотропності 

простору. 

Модуль 4. Деякі задачі механіки та основні поняття механіки суцільного середовища 

Тема 4.1. Рух частинки в центральному полі сил. 

Визначення центрального поля сил. Наслідок про траєкторію частки в центральному полі зі 

збереження її моменту імпульсу. Побудова функції Лагранжа частки в полярних координатах, яка не 

залежить від азимутального кута. Енергія частки у центральному полі сил. Траєкторія частки. 

Тема 4.2. Задача двох тіл. Розсіювання частинок. 

Координати центра інерції системи двох тіл. Функція Лагранжа системи. Приведена маса сис-

теми. Зведення задачі двох тіл до задачі руху однієї частки в центральному полі сил. Задача розсію-

вання частинок. Диференціальний ефективний перетин (поперечник) розсіювання. Формула Резер-

форда. 

Тема 4.3. Рух в неінерціальних системах відліку. 

Функція Лагранжа однієї частки в інерціальній системі відліку. Побудова функції Лагранжа в 

довільній неінерціальній системі відліку. Рівняння Лагранжа руху частки в неінерціальній системі 

відліку. Сила інерції. Центробіжна сила. Кориолісова сила. 

Тема 4.4. Основи динаміки абсолютно твердого тіла. 

Кінематика твердого тіла. Загальні закони статики і динаміки твердого тіла. Еквівалентні сис-

теми сил, прикладених до твердого тіла. Обертання твердого тіла навкруги нерухомої осі. Момент 

інерції і його обчислення. Рух твердого тіла з однією закріпленою точкою. Основи теорії вовчка. 

Тема 4.5. Основи теорії пружності. 

Геометрія малих зміщень. Стан напругу в деформованому тілі. Умови рівноваги упругого тіла. 

Зв'язок між тензором деформації і тензором напругу. Енергія упруго деформованого тіла. Упругий 

потенціал. Елементарна теорія вигину. Хвилі в безмежних пружних середовищах. Продольні хвилі у 

стрижнях. Поперечні коливання у натягнутих струнах і мембранах. 

Тема 4.6. Основи гідро- і аеродинаміки. 

Гідростатика. Основні рівняння гідродинаміки. Потенціальний рух. Загальні теореми про віх-

реві і циркуляційні потоки. Плоский циркуляційний потік. Звукові хвилі. Гідродинаміка в'язких рі-

дин. Поверхневий натяг рідини. 

Тема 4.7. Основи спеціальної теорії відносності. 

Простір і час у механіці Ньютона. Інерціальні системи. Перетворення Галілея. Прискорення 

системи відліку. Вільне падіння на Землі, що обертається. Рух систем відліку в акустиці. Допплер-

ефект. Рух систем відліку в оптиці. Дослід Майкельсона. Простір і час в теорії відносності. Перетво-

рення Лоренца. Висновки з перетворень Лоренца. Геометричне подання перетворень Лоренца. Чоти-

ривимірний простір. Основний закон механіки в теорії відносності. Змінність маси та її зв'язок з ене-

ргією. Основні ідеї загальної теорії відносності. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  6  кредитів ЄКТС  180  годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  
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р
о
б

о
та

 

Модуль 1. Основні поняття і закони класичної механіки 

Тема 1.1. Основні поняття 

кінематики матеріальної 

точки 

7 – – – – 7       

Тема 1.2. Основні закони 

механіки Ньютона 

7 – – – – 7       

Тема 1.3. Інтеграли від сили 

за часом і шляхом. Робота й 

енергія 

8 4 2 2 – 4       

Тема 1.4. Центральні сили. 

Теорема площ. Закон всес-

вітнього тяжіння 

8 4 2 2 – 4       

Тема 1.5. Квазіупружні си-

ли й гармонійні коливання 

7 – – – – 7       

Тема 1.6. Механіка зв'язаної 

матеріальної точки 

7 – – – – 7       

Разом за модулем 1 44 8 4 4 – 36       

Модуль 2. Загальні теореми механіки системи матеріальних точок 

Тема 2.1. Теорема про рух 

центра інерції 

8 4 2 2 – 4       

Тема 2.2. Динаміка повного 

моменту кількості руху си-

стеми та її повної енергії 

8 

4 

2 2 – 4       

Разом за модулем 2 16 8 4 4  8       

Модуль 3. Елементи аналітичної механіки 

Тема 3.1. Елементи варіа-

ційного числення. Рівняння 

Ейлера 

8 4 2 2 – 4       

Тема 3.2. Принцип віртуа-

льних переміщень, принцип 

Даламбера. Рівняння Лаг-

ранжа першого роду 

8 4 2 2 – 4       

Тема 3.3. Рівняння Лагран-

жа другого роду в узагаль-

нених координатах 

8 4 2 2 – 4       

Тема 3.4. Узагальнені імпу-

льси. Рівняння Гамільтона 

8 4 2 2 – 4       

Тема 3.5. Принцип най-

меншої дії Гамільтона 

8 4 2 2 – 4       

Тема 3.6. Канонічні перет-

ворення 

8 4 2 2 – 4       
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Тема 3.7. Циклічні змінні. 

Рівняння Гамільтона - Яко-

бі 

8 4 2 2 – 4       

Тема 3.8. Закони збережен-

ня енергії, імпульсу, моме-

нту імпульсу 

8 4 2 2 – 4       

Разом за модулем 3 64 32 16 16 – 32       

Модуль 4. Деякі задачі механіки та основні поняття механіки суцільного середовища 

Тема 4.1. Рух частинки в 

центральному полі сил 

8 – – – – 8       

Тема 4.2. Задача двох тіл. 

Розсіювання частинок 

8 4 2 2 – 4       

Тема 4.3. Рух в неінерціа-

льних системах відліку 

8 4 2 2 – 4       

Тема 4.4. Основи динаміки 

абсолютно твердого тіла 

8 4 2 2 – 4       

Тема 4.5. Основи теорії 

пружності 

8 4 2 2 – 4       

Тема 4.6. Основи гідро- і 

аеродинаміки 

8 4 2 2 – 4       

Тема 4.7. Основи спеціаль-

ної теорії відносності 

8 4 2 2 – 4       

Разом за модулем 4 56 24 12 12 – 32       

Усього: 180 72 36 36 – 108       

 

 

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Інтеграли від сили за часом і шляхом. Робота й енергія 2 

2. Центральні сили. Теорема площ. Закон всесвітнього тяжіння 2 

3. Теорема про рух центра інерції 2 

4. Динаміка повного моменту кількості руху системи та її повної енергії 2 

5. Елементи варіаційного числення. Рівняння Ейлера 2 

6. Принцип віртуальних переміщень, принцип Даламбера. Рівняння Ла-

гранжа першого роду 

2 

7. Рівняння Лагранжа другого роду в узагальнених координатах 2 

8. Узагальнені імпульси. Рівняння Гамільтона 2 

9. Принцип найменшої дії Гамільтона 2 

10. Канонічні перетворення 2 

11. Циклічні змінні. Рівняння Гамільтона - Якобі 2 

12. Закони збереження енергії, імпульсу, моменту імпульсу 2 

13. Задача двох тіл. Розсіювання частинок 2 

14. Рух в неінерціальних системах відліку 2 

15. Основи динаміки абсолютно твердого тіла 2 

16. Основи теорії пружності 2 

17. Основи гідро- і аеродинаміки 2 

18. Основи спеціальної теорії відносності 2 

 Разом 36 
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6. Лабораторні заняття не передбачені 
 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1. Основні поняття кінематики матеріальної точки 7 

2. Основні закони механіки Ньютона 7 

3. Інтеграли від сили за часом і шляхом. Робота й енергія 4 

4. Центральні сили. Теорема площ. Закон всесвітнього тяжіння 4 

5. Квазіупружні сили й гармонійні коливання 7 

6. Механіка зв'язаної матеріальної точки 7 

7. Теорема про рух центра інерції 4 

8. Динаміка повного моменту кількості руху системи та її повної енергії 4 

9. Елементи варіаційного числення. Рівняння Ейлера 4 

10. 
Принцип віртуальних переміщень, принцип Даламбера. Рівняння Ла-

гранжа першого роду 
4 

11. Рівняння Лагранжа другого роду в узагальнених координатах 4 

12. Узагальнені імпульси. Рівняння Гамільтона 4 

13. Принцип найменшої дії Гамільтона 4 

14. Канонічні перетворення 4 

15. Циклічні змінні. Рівняння Гамільтона - Якобі 4 

16. Закони збереження енергії, імпульсу, моменту імпульсу 4 

17. Рух частинки в центральному полі сил 8 

18. Задача двох тіл. Розсіювання частинок 4 

19. Рух в неінерціальних системах відліку 4 

20. Основи динаміки абсолютно твердого тіла 4 

21. Основи теорії пружності 4 

22. Основи гідро- і аеродинаміки 4 

23. Основи спеціальної теорії відносності 4 

 Разом 108 

 

 

8. Методи навчання 
Лекції, практичні заняття, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, тесту-

вання (контрольні роботи). 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, тестування (контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  
Відповіді студентів оцінюються за 100-бальною системою (з отриманням кількості балів від 1 

до 100) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка від 90 до 100 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування 

для відповіді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для 

виконання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування 

задачі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення від-

повіді повинно бути акуратним, логічним і в літературному відношенні – бездоганним. 

Оцінка від 74 до 89 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вмін-

ня орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; від-

повідь може бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти висвітле-

ні повно; практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні припускаються 

окремі помилки. Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 
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Оцінка від 60 до 73 балів ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для 

розв’язування практичних задач; за умови, якщо студент при відповіді продемонстрував розуміння 

основних положень матеріалу навчальної дисципліни, але у відповіді є суттєві помилки. 

Оцінка від 35 до 59 балів ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, 

якщо студент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка від 1 до 34 балів ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може 

правильно виконати практичне завдання. 

 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Для екзамену 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 

№ 1 

Змістовий 

модуль № 2 

 

Змістовий модуль № 3 
 

Змістовий модуль № 4 
 

Т11–Т13 Т14–Т16 Т21–Т22 Т31–Т33 Т34–Т36 Т37, Т38 Т41–Т43 Т44–Т46 Т47  

60 6 6 6 6 6 6 8 8 8 

 

Т11 – Т13: Основні поняття кінематики матеріальної точки; Основні закони механіки Ньютона; Інте-

грали від сили за часом і шляхом. Робота й енергія. 

Т14 – Т16: Центральні сили. Теорема площ. Закон всесвітнього тяжіння; Квазіупружні сили й гармо-

нійні коливання; Механіка зв'язаної матеріальної точки. 

Т21 – Т22: Теорема про рух центра інерції; Динаміка повного моменту кількості руху системи та її 

повної енергії. 

Т31 – Т33: Елементи варіаційного числення. Рівняння Ейлера; Принцип віртуальних переміщень, 

принцип Даламбера. Рівняння Лагранжа першого роду; Рівняння Лагранжа другого роду в узагальне-

них координатах. 

Т34 – Т36: Узагальнені імпульси. Рівняння Гамільтона; Принцип найменшої дії Гамільтона; Каноніч-

ні перетворення. 

Т37, Т38: Циклічні змінні. Рівняння Гамільтона – Якобі; Закони збереження енергії, імпульсу, моме-

нту імпульсу. 

Т41 – Т43: Рух частинки в центральному полі сил; Задача двох тіл. Розсіювання частинок; Рух в неі-

нерціальних системах відліку. 

Т44 – Т46: Основи динаміки абсолютно твердого тіла; Основи теорії пружності; Основи гідро- і ае-

родинаміки. 

Т47: Основи спеціальної теорії відносності. 

 

 

12. Шкала оцінювання: ECTS та національна для заліку 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Для заліку 

90 – 100  

зараховано 74-89 

60-73 

35-59  з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю  

повторного складання 

1-34  з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 
Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти 

контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Студенти мають дос-

туп до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 
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2. Савельев И.В. Основы теоретической физики: Учеб. руководство: Для вузов. В 2 т. Т. 1. Механика и 

электродинамика. – 2-е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. – 496 с. 

3. Мултановский В.В. Курс теоретической физики: Классическая механика. Основы специальной тео-

рии относительности. Релятивистская механика: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин.-

тов. – М.: Просвещение, 1988. – 304 с. 

4. Жирнов Н.И. Классическая механика: Учеб. Пособие для студентов физ.-мат. фак. Пед. Ин-тов. – 
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8. Лапта С.І. Основи класичної механіки. Коливання механічних систем з навчальної дисципліни ”Фі-

зика”: навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

9. Сборник задач по теоретической физике: Учеб. Пособие для вузов / Гречко Л.Г., Сугаков В.И., То-

масевич О.Ф., Федорченко А.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1984. – 264 с. 
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15. Інформаційні ресурси 
 


