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1. Пояснювальна записка 
 

Програма нормативної навчальної дисципліни “Теоретична механіка” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 0402 

Фізико-математичні науки, спеціальності 6.040201 Математика. 
 

Предмет навчальної дисципліни “Теоретична механіка” є механічний рух, його властивості та 

закономірності, основні закони кінематики та динаміки матеріальної точки,системи та твердого тіла. 

 

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

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретична механіка” 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 “Теоретична механіка” 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; 

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 120 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 по колу при наявності тільки доцентрового прискорення, 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 
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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. Динаміка матеріальної точки 

Тема 3.1. Принцип відносності Галілея. Інерціальні системи відліку. Сила і маса. Перший та  

другий закони динаміки Ньютона. 

Принцип відносності. Інерціальна та неінерціальна системи відліку. Поняття сили по Галілею. 

Перший закон Ньютона. 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. 

Тема 3.2. Третій закон динаміки Ньютона. 

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

сили реакції. 

Тема 3.3. 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 3.4. Доцентрова й відцентрова сили. Неінерціальні системи відліку. 

Неінерціальні системи відліку. Рух в неінерціальних системах відліку Псевдосили інерції. 

Псевдосила (фіктивна сила) інерції, яка не має джерела дії. Сила Коріоліса. 

Тема 3.5. 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. Центральне 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 
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руху). Закон моменту імпульсу. Імпульс моменту сили. Кінетична енергія обертального руху тіла. 

Момент інерції тіла. Теорема Штейнера. 

Тема 5.4. Механіка рідини і газів. 

Властивості плинності та в'язкості рідини. Гідростатика, закон Паскаля. Закон Архімеда. 

Гідростатичний парадокс. Барометрична формула. Векторна лінія потоку рідини. Рівняння 

нерозривності потоку рідини. Рівняння Бернуллі. 

Модуль 6. Гармонійні коливання. Хвилі у пружному середовищі. Елементи релятивістської 

механіки 

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. 

Тема 6.2. Опис гармонійних коливань у комплексному вигляді. 

Комплексне число у вигляді впорядкованої пари дійсних чисел. уявна одиниця. Алгебраїчна, 

тригонометрична форми комплексного числа. Формула Ейлера. Комплексна експонента. 

Тема 6.3. Динаміка коливального руху. Маятник. 

Математичний, фізичний маятник. Зведена довжина фізичного маятника. Оборотний маятник. 

Енергія гармонійних коливань. Затухаючі й вимушені коливання. 

Тема 6.4. 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. 

Модуль 7. Елементи теорії відносності 

Тема 7.1. Елементи релятивістської механіки (механіка спеціальної теорії відносності). 

Границі адекватності класичної механіки. Лоренцеві перетворення координат тіла. Спеціальна 

теорія відносності А. Ейнштейна. Принцип відносності Пуанкаре-Ейнштейна. Принцип сталості 

швидкості світла. Релятивістська формула перетворення швидкості тіла при переході від однієї 

інерціальної системи відліку до іншої. Формула Ейнштейна зв'язку між масою та енергією. 

Розрахунки першої та другої космічної швидкості. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контрольні роботи, тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 242 

с. 

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 теории 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. – М.: Просвещение, 1980. – 303 с. 

5. Компанеец А.С. Курс теоретической физики. М.: Просвещение, 1972 Т. 1. – 293 с. 

6. Ландау Л.Д. и Лифшиц Е.М. Краткий курс теоретической физики. Кн. 1. Механика. 

Электродинамика. . – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1969. – 272 с. 

7. Иос Г. Курс теоретической физики. Ч. 1. Механика и электродинамика. – М.: Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1963. – 580 с. 

8. Лапта С.І. Основи класичної механіки. Коливання механічних систем з навчальної 

дисципліни ”Фізика”: навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 
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9. Сборник задач по теоретической физике: Учеб. Пособие для вузов / Гречко Л.Г., Сугаков 

В.И., Томасевич О.Ф., Федорченко А.М. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш. шк., 1984. – 264 с. 

10. Коткин Г.Л., Сербо В.Г. Сборник задач по классической механике. – М.: РХД, 2001. – 319 

с. 

11. Ольховский И.И., Павленко Ю.Г., Кузьменков Л.С. Задачи по теоретической механике для 
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