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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань, спеціа-

льність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з ди-

сципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань 

0402 Фізико-

математичні науки 
(шифр і назва) 

 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

3  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  –  4 
6  

Лекції 

Спеціальність 

6.040201 Математика 
(код і назва) 

Загальна кількість годин – 144 
36  

Практичні, семінарські 

Модулів – 2 
38  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної робо-

ти – 1 

–  

Освітній рівень: 

бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

70  

Форма підсумкового контро-

лю:  
Мова навчання – українська 

залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни “Теоретична механіка” є загальні методи дослі-

дження довільних класичних динамічних систем. В програму включено математичний апарат теоре-

тичної фізики, основи ньютонівської механіки, динаміка частки, динаміка системи часток, деякі за-

дачі класичної механіки. 

 

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

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни „Теоретична механіка" є засвоєння фундаменталь-

них принципів та методів класичної механіки, принципів та ідей релятивістської фізики, формуванні 

фізичного стилю мислення та світогляду студентів. 

 

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

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

механічних 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; 

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. Закони Ньютона. Закон збере-

ження імпульсу системи матеріальних точок. Закон збереження моменту імпульсу системи матеріа-

льних точок відносно силового центру. Закон збереження механічної енергії системи. Закон всесвіт-

нього 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 

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. Застосувати теорему для визначення кінетичної енергії системи. Обчислювати потенціальну енер-

гію різної взаємодії тіл. Виділяти випадки використання законів збереження в механіці. Визначати робо-

ту сил. 

 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
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6 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-

альних точок. Теорема про збереження повної енергії системи матеріальних точок у разі консервати-

вності сил, як зовнішніх, так і внутрішніх, діючих на точки. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 144 години. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  
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о
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Модуль 1. Основні поняття і закони класичної механіки 

Тема 1.1. Основні поняття 

кінематики матеріальної 

точки 

17 9 4 5  –  8       

Тема 1.2. Основні закони 

механіки Ньютона 

17 9 4 5  –  8       

Тема 1.3. Інтеграли від сили 

за часом і шляхом. Робота й 

енергія 

17 9 4 5  –  8       

Тема 1.4. Центральні сили. 

Теорема площ. Закон всес-

вітнього тяжіння 

17 9 4 5  –  8       

Тема 1.5. Квазіупружні си-

ли й гармонійні коливання 

17 9 4 5  –  8       

Тема 1.6. Механіка зв'язаної 

матеріальної точки 

17 9 4 5  –  8       

Разом за модулем 1 102 54 24 30  –  48       

Модуль 2. Загальні теореми механіки системи матеріальних точок  

Тема 2.1. Теорема про рух 

центра інерції 

21 10 6 4  –  11       

Тема 2.2. Динаміка повного 

моменту кількості руху си-

стеми та її повної енергії 

21 10 6 4 
 –  

11 

      

Разом за модулем 2 42 20 12 8  –  22       

Усього: 144 74 36 38  –  70       

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Кінематики матеріальної точки у декартовому базисі 2 

2.  Кінематики матеріальної точки у природньому базисі 3 

3.  Перший закон механіки Ньютона. Імпульс тіла 2 

4.  Другий та третій закони механіки Ньютона 3 

5.  Інтеграл від сили за часом 2 

6.  Інтеграл від сили за шляхом. Робота й енергія 3 

7.  Центральні сили. Теорема площ. 2 

8.  Закон всесвітнього тяжіння 3 

9.  Квазіупружні сили 2 

10.  Гармонійні коливання 3 

11.  Механіка зв’язаної матеріальної точки 5 
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12.  
Закон збереження кількості руху ізольованої механічної системи. Те-

орема про центр інерції системи двох матеріальних точок 
2 

13.  
Рух тіла зі змінною масою. Формула Ціолковського для швидкості 

ракети. Формула Ціолковського для стартової маси ракети 
2 

14.  
Повний момент кількості руху системи матеріальних точок. Головний 

момент системи зовнішніх сил. Закон збереження повного моменту 

кількості руху системи 

2 

15.  
Повна енергія системи матеріальних точок. Теорема про збереження 

повної енергії системи матеріальних точок у разі консервативності 

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

2 

 Разом 38 

 

6. Лабораторні заняття не передбачені 
 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Кінематики матеріальної точки у декартовому базисі 4 

2.  Кінематики матеріальної точки у природньому базисі 4 

3.  Перший закон механіки Ньютона. Імпульс тіла 4 

4.  Другий та третій закони механіки Ньютона 4 

5.  Інтеграл від сили за часом 4 

6.  Інтеграл від сили за шляхом. Робота й енергія 4 

7.  Центральні сили. Теорема площ. 4 

8.  Закон всесвітнього тяжіння 4 

9.  Квазіупружні сили 4 

10.  Гармонійні коливання 4 

11.  Механіка зв’язаної матеріальної точки 8 

12.  
Закон збереження кількості руху ізольованої механічної системи. Те-

орема про центр інерції системи двох матеріальних точок 
5 

13.  
Рух тіла зі змінною масою. Формула Ціолковського для швидкості 

ракети. Формула Ціолковського для стартової маси ракети 
6 

14.  
Повний момент кількості руху системи матеріальних точок. Головний 

момент системи зовнішніх сил. Закон збереження повного моменту 

кількості руху системи 

5 

15.  
Повна енергія системи матеріальних точок. Теорема про збереження 

повної енергії системи матеріальних точок у разі консервативності 

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

6 

 Разом 70 

 

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. 
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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. 

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 заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т2.1 Т2.2 
100 

10 10 10 10 10 10 20 20 

 

Т1.1 – Основні поняття кінематики матеріальної точки; 

Т1.2 – Основні закони механіки Ньютона; 

Т1.3 – Інтеграли від сили за часом і шляхом. Робота й енергія; 

Т1.4 – Центральні сили. Теорема площ. Закон всесвітнього тяжіння; 

Т1.5 – Квазіупружні сили й гармонійні коливання; 

Т1.6 – Механіка зв'язаної матеріальної точки; 

Т2.1 – Теорема про рух центра інерції; 

Т2.2 – Динаміка повного моменту кількості руху системи та її повної енергії. 

 

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 

 

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

бораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи. Студенти мають доступ до елек-

тронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

 

14 Рекомендована література 
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