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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  –4 
6  

Лекції 

Спеціальність   

014 математика та 

фізика______________

___ 
(код і назва 

Загальна кількість годин –122 
30  

Практичні, семінарські 

Модулів –4 
32  

Лабораторні 

Співвіднення аудиторних годин 

і годин самостійної роботи –1 

  

Освітній рівень: 

____бакалавр________

_____ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

60  

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

залік  іспит (залік) 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Програма нормативної навчальної дисципліни Класична Механіка складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 01  

Освіта  спеціальності 014 Середня освіта (МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА). 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни Класична Механіка (Цикл Теоретична фізика) є  

механічний рух, його властивості та закономірності, основні закони кінематики та динаміки 

матеріальної точки ,системи та твердого тіла. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни Класична  механіка (Цикл Теоретична фізика) є 

формування у студентів розуміння фундаментальних фізичних понять,  їх знайомство з 

найважливішими фізичними  законами механічних природних явищ та їх навчити їх самостійно й 

творчо працювати, використовуючи отримані знання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни Класична механіка (Цикл Теоретична фізика) є 

знайомство студентів з основними моделями механіки, з методами розв’язку задач механіки,  

застосування відомих студентам математичних знань до вирішення фізичних задач. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

механічні явища, закони класичної механіки, методи теоретичної  фізичного дослідження; 

фізичні теорії механіки та їх математичні форми; 
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вміти: 

застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних явищ; правильно 

визначати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій; розв’язувати основні типи 

задач з механіки, робити висновки з них, аналізувати отримані результати. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться____4___ кредитів ЄКТС 122__ годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

             Модуль 1. Предмет та метод теоретичної фізики . Місце механіки у фізиці. 

Тема 1.1.Співвідношення теорії та експерименту. Логіка розвитку науки. 

 Предмет фізики. Роль Галілея та Ньютона у розвитку фізики як науки. Лезо 

Оками..Матерія: речовина і силові поля. Найбільш загальні, найпростіші фундаментальні 

форми руху й взаємоперетворення матерії. Критерій істинності у фізиці - експеримент. 

Основний метод пізнання у фізиці - аналітичний метод дослідження. 

Тема 1.2.Закони механіки як основа фізичної картини світу. 

Універсальність механічних законів. Фундаментальні взаємодії. Моделі взаємодій . Закони 

збереження . Необхідність моделювання   Система виміру. 

 

Модуль 2.  Кінематика точки та твердого тіла 

Тема 2.1.  Кінематика  точки  .Швидкість. Прискорення. 

 Матеріальна точка. Її переміщення. Система відліку. Декартові координати точки. Полярна 

система координат.Природна система координат. Радіус-вектор та годограф точки. 

Траєкторія матеріальної точки. Поняття швидкості. Аналітичний запис через похідну 

радіус-вектора. Поняття прискорення. Аналітичний запис через другу похідну радіус-

вектора. Дотичне та доцентрове прискорення, різновиди руху. 

Формули зв'язку швидкості, прискорення і пройденого шляху. Лінійна (дотична) швидкість 

матеріальної точки при криволінійному русі. Криволінійний рух матеріальної точки при 

наявності тільки доцентрового прискорення по колу, радіус якого визначається лінійною 

швидкістю точки та величиною прискорення. Кутова швидкість, її зв'язок з лінійною 

швидкістю, з доцентровим прискоренням. Частота, період обертання. Векторний добуток 

векторів. Векторний вигляд формул зв’язку між лінійною та кутовою швидкістю, між 

кутовою швидкістю та доцентровим прискоренням. 

Тема 2.2.Тверде тіло. Кінематика твердого тіла. 

Модель твердого тіла. Координати твердого тіла . Розкладання руху на поступальний та 

обертальний. Кутове прискорення у скалярному та векторному вигляді. Зв'язок між 

дотичним прискоренням та кутовим прискоренням у скалярному та векторному вигляді. 

Миттєва ось обертання . Складний рух точки. Складний рух тіла. 

 

Модуль 3.Динамика матеріальної точки. 

 Тема3.1 Закони динаміки Ньютона. 

Принцип відносності. Інерційна та неінерційна системи відліку. Поняття сили по Галілею. 

Перший закон Ньютону.  Прискорення вільного падіння на поверхні Землі. Закон всесвітнього 

тяжіння. Інертна та гравітаційна маса, їх пропорційність та рівність. Імпульс точки . 

Другий закон Ньютона, записаний через імпульс та прискорення. 

Закон зміни кількості руху. Взаємодія точок Третій закон Ньютона. Зв’язки. Активні сили та 

сили реакції. 

Тема 3.2. Рух тіла зі змінною масою. Принцип реактивного руху тіла. 

Рівняння Мещерського. Реактивна сила. Принцип реактивного руху тіла. Два різновиди 

формули Ціолковського. Перша космічна швидкість. Друга космічна швидкість. Сенс 

застосування багатоступеневих ракет. 

Тема 3.3Неінерціальні системи відліку. Рух в неінерціальних системах відліку 
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Неінерціальні системи відліку. Псевдосила (фіктивна сила) інерції, яка не має джерела дії. 

Сила Коріоліса. 

Тема 3 .4  Сила всесвітнього тяжіння й вага тіла. Невагомість. 

Гравітаційне прискорення вільного падіння на поверхні Землі. Результуюче прискорення 

вільного падіння на поверхні Землі. Співвідношення між силою тяжіння і вагою тіла. 

Співвідношення між собою векторів результуючого і виключно гравітаційного прискорення 

вільного падіння поблизу поверхні Землі. 

 

Модуль 4. Робота та енергія. 

Тема 4.1. Робота і енергія в механіці. 

 Поняття роботи у фізиці. Скалярний добуток векторів. Поняття енергії. Кінетична енергія. 

Виведення формули кінетичної енергії точки. Потенційна енергія. ентральне силове поле. 

Потенційна енергія тіла в центральному гравітаційному полі. Негативна потенційна енергія. 

Виведення формули зв'язку негативної потенційної енергії тіла в центральному 

гравітаційному полі з його позитивною потенційною енергією в однорідному плоскому полі 

прискорення вільного падіння на поверхні Землі.  

Тема 4.2. Закон збереження й перетворення енергії в механіці. 

Потенційні (консервативні) сили, силові поля. Неконсервативна сила тертя. Адитивність 

роботи, енергії. Потенційна енергія пружної деформації. Ізольована (замкнена) система. 

Закон збереження й перетворення енергії. Домовленість про позитивність (негативність) 

виконаної роботи. 

 

Модуль 5.Динаміка системи матеріальних точок та твердого тіла 

 

Тема 5.1. Система матеріальних точок. Задача двох тіл.  

Поняття системи. Зовнішні та внутрішні сили. Ізольована система. Головні вектори та 

значення для системи,основні теореми динаміки системи. Центр мас. Задача двох тіл. 

Закони Кеплера. 

Тема 5.2.Основи аналітичної механіки. 

Принцип віртуальних переміщень. Функція Лагранжа. Дія. Принцип найменшої дії. Закони 

збереження,їх зв’язок з властивостями простору-часу. 

 Тема 5.3. Динаміка руху твердого тіла. 

Поняття твердого (абсолютно твердого) тіла. Поступальний рух твердого тіла. 

Обертальний рух твердого тіла. Обертання навколо нерухомої осі та навколо миттєвої осі. 

Момент сили відносно точки, відносно осі. Момент пари сил. Головний вектор зовнішніх сил, 

прикладених до твердого тіла. Центр маси тіла. Основний закон динаміки обертання (другий 

закон Ньютона для обертального руху). Закон моменту імпульсу. Імпульс моменту сили. 

Кінетична енергія обертального руху тіла. Момент інерції тіла. Теорема Штейнера. 

Модуль 6. Гармонійні коливання.  

Тема 6.1. Механічні гармонійні коливання точки. 

Границі руху. Поняття коливання. Періодичне коливання, період коливання. Гармонійне 

коливання. Частота, кругова частота коливання, фаза, початкова фаза, амплітуда 

коливання. Диференціальне рівняння гармонійного коливання. Суперпозиція гармонійних 

коливань. Биття Комплексне число у вигляді впорядкованої пари дійсних чисел. уявна одиниця. 

Алгебраїчна, тригонометрична форми комплексного числа. Формула Ейлера. Комплексна 

експонента.  

Тема 6.2. Динаміка коливального руху. Маятник. 

Математичний, фізичний маятник. Зведена довжина фізичного маятника. Оборотний 

маятник. Енергія гармонійних коливань. Затухаючі й вимушені коливання. 

Тема 6.3 Механічні хвилі. Основи акустики. 

Хвильовий процес або хвиля. Подовжні та поперечні хвилі. Миттєвий знімок хвилі. Рівняння 

хвилі. Фаза, довжина хвилі. хвильове число. Фазова швидкість хвилі. Інтенсивність хвилі. 

Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Вузли та пучності стоячої хвилі. Фронт хвилі. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. Плоска хвиля. Сферична хвиля. Інтерференція вторинних хвиль. 
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Модуль 1. Предмет та метод теоретичної фізики . Місце механіки у фізиці. 

Тема 1. Співвідношення 

теорії та експерименту. 

Логіка розвитку науки.  

1 1 1          

Тема 1.2.Закони механіки 

як основа фізичної картини 

світу. 

.  

1 1 1          

Разом за модулем 1 2 2 2          

Модуль 2  Кінематика точки та твердого тіла 

 Тема 2.1.  Кінематика  

точки .Швидкість. 

Прискорення. 

.  

28 10 4 6  8       

Тема 2.2.Тверде тіло. 

Кінематика твердого тіла..  
16 4 2 2  8 

      

Разом за модулем 2 34 14 6 8  16       

Модуль3.Динамика матеріальної 

точки. 

 

  

Тема 3.1 Закони Ньютона 12 4 2 2  8       

Тема 3 .2 Рух тіла зі 

змінною масою. 
8 4 2 2  4       

Тема 3.3. Неінерціальні 

системи відліку.. 

 

8 3 2 1  2       

Тема 3.4  Сила 

всесвітнього тяжіння й вага 

тіла. Невагомість. 

 

8 3 2 1  2       

Разом за модулем 3 30 14 8 6  16       

Модуль 4. Робота та енергія. 

 

Тема 4.1. Робота і енергія в 

механіці. 

 

8 6 2 4  2       

Тема 4.2. Закон збереження 

й перетворення енергії в 

механіці 

8 6 2 4  2       

Разом за модулем 4 16 12 4 8  4       
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Модуль 5.Динаміка системи матеріальних точок та твердого тіла 

 

Тема5.1.Система 

матеріальних точок. Задача 

двох тіл.  

 

5 3 2 1  2       

Тема .2.Основианалітичної 

механіки. 

 

9 3 2 1  6       

Тема 5.3. Динаміка руху 

твердого тіла. 
10 4 2 2  6       

Разом за модулем 5 

 
24 10 6 4  14       

Модуль 6. Гармонійні коливання. 

Тема 6.1. Механічні 

гармонійні коливання 

точки. 

 

8 4 2 2  4       

Тема 6.2. Динаміка 

коливального руху. 

Маятник. 

 

7 3 2 1  4       

Тема 6.3 Механічні хвилі. 

Основи акустики. 

 

5 3 2 1  2       

Разом за модулем 6 

 
20 10 6 4  10       

Усього 122 62 32 30  60       

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Системи відлику 1 

2.  Методи розв’язання задач 1 

3.  Рівняння траєкторії 2 

4.  Природна система відлику 2 

5.  Дотичне та тангенційне прискорення 1 

6.   Кидання тіла під кутом к поверхні 4 

7.   Стандартні задачи з кінематики 4 

8.  Задача зустрічи 2 

9.  Динамика точки 3 

10.  Коливання 2 

11.  Вплив опору  1 

12.  Сили реакцї 2 

13.  Закони Кеплера 1 

14.  Тензор енерції та динамика твердого тіла 4 

 Разом 30 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

15.    

16.    
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17.    

18.    

 Разом  

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Розкладання рухів 8 

2.  Полярна система координат 7 

3.  Аналогія між видами руху  6 

4.  Рівняння Мещерського 8 

5.  Перетворення кінематичних величин при довільному русі 10 

6.  Найменша дія 3 

7.  Момент енерції 6 

8.  Вимушені коливання 8 

9.  Хвилі  4 

 Разом 60 

 

8. Методи навчання 
Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, 

тестування (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне 

завдання, тестування (контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  

Розв’язання задач без допомоги викладача до 90 балів 

З консультацією викладача 70-80, з детальними поясненнями  -60—70. 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для заліку 

Поточне тестування самостійна робота 

Змістовний 

модуль2 

Змістовний 

Модуль3 

Змістовний 

Модуль4 

Змістовний 

Модуль5 

Змістовниймодуль 

6 

сума 

Т.1 Т.2 Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.1 Т.2 Т.1 Т.2 Т.3 Т.1 Т.2 Т.3 100 

15 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 10 

 

 

 

Для екзамену 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль № 3 
Змістовий модуль № 4  

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 60 

5 7 10 6 7 5 10 10 
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Т1, Т2 ...  – теми змістових модулів. 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

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

лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. 

Студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

14 Рекомендована література 
Базова 

а 
1.Мултановский В.В.Курс теоретической физики .т.1-.М.:Просвещение, 
1988.-304стор. 
2.Ландау Л.,Лифшиц Е. Курс теоретической физики в10 т , т.1. Теоретическая механика.-Наука, 1988.-
216стор. 
3.Мещерский И.В. Задачник по теоретической механике.-Спб,2010.-448стор. 
 
4.Бать М.,Джапаридзе Г.,Кельзон А.,Теоретическая механика в примерах и задачах в3х томах 
 
5.Иродов И. Механика –основные законы 
 

15. Інформаційні ресурси 
Інтернет,. бібліотека 


