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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Теоретична фізика" 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 фізика" є загальні методи дослідження 

довільних класичних динамічних систем. В програму включено математичний апарат теоретичної 

фізики, основи електродинаміки. Велике значення має та частина курсу, де розглядається 

лагранжевий і гамільтоновий формалізм. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, математичним аналізом, 

диференціальними рівняннями. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Теоретична фізика" є засвоєння фундаментальних 

принципів та методів теоретичної фізики, принципів та ідей релятивістської фізики, формування у 

майбутнього вчителя-математика світогляду, цілісної картини фізичних явищ, фізичного стилю 

мислення. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

основні поняття та рівняння предмету, викладені у програмі курсу; 

вміти: 

застосовувати знання теоретичної фізики для розв’язування задач різних розділів теоретичної 

фізики, володіти математичним апаратом при розв’язуванні відповідних рівнянь. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС  120  годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Теоретична механіка 

Тема 1.1. Елементи варіаційного числення. Рівняння Ейлера. 

Поняття функціоналу - визначеного інтегралу від підінтегральної функції змінної 

інтегрування x , її довільної функції y  та похідної y . Постанова екстремальної задачі для 

функціоналу (основної задачі варіаційного числення). Необхідна умова екстремуму функціонала. 

Віртуальна зміна (варіація)  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 1.2. Принцип віртуальних переміщень, принцип Даламбера. Рівняння Лагранжа першого 

роду. Рівняння Лагранжа другого роду в узагальнених координатах. 

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 

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

для віртуальних переміщень. Спосіб Лагранжа віртуальних переміщень для звільнення від зв'язків 
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(залежних змінних). Узагальнення способу Лагранжа на задачі динаміки. Рівняння Лагранжа 

першого роду. Сила інерції, яка діє на маси під час прискорення. Поняття узагальнених незалежних 

координат. Узагальнені швидкості у якості нових додаткових змінних. Рівняння Лагранжа другого 

роду для консервативних систем. Функція Лагранжа системи часток як різниця між кінетичною і 

потенціальною енергією системи часток. Узагальнення рівняння Лагранжа другого роду у разі 

наявності окрім консервативних сил у системі також і неконсервативних сил. Узагальнені сили в 

узагальнених координатах. 

Тема 1.3. Узагальнені імпульси. Рівняння Гамільтона. Принцип найменшої дії 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. 

Доведення, що функція Гамільтона є інтегралом руху. Дужки Пуассона. Поняття однорідної функції 

багатьох змінних. Теорема Ейлера для однорідних функцій. Доведення, що кінетична енергія системи 

часток є однорідною функцією другого порядку відносно узагальнених швидкостей. Фізичний сенс 

функції Гамільтона. Ще одна форма рівнянь руху у вигляді екстремуму функціоналу. Зіставлення 

рівняння Лагранжа другого роду з рівнянням Ейлера найпростішої варіаційної задачі. Принцип 

найменшої дії за Гамільтоном - варіація функціоналу (дії S ) від функції Лагранжа. Розповсюдження 

Гамільтонова принципу найменшої дії на випадок наявності в рівнянні Лагранжа другого роду 

узагальнених сил. 

Тема 1.4. Канонічні перетворення. Циклічні змінні. Рівняння Гамільтона - Якобі. 

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

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

Проізводяща функція старих і нових узагальнених координат перетворення від старих до нових 

узагальнених координат і імпульсів. Модифікована проізводяща функція старих координат і нових 

узагальнених імпульсів. Властивість інваріантності функції Гамільтона відносно канонічних 

перетворень. Рівняння Гамільтона для консервативної системи у разі незалежності її повної енергії 

від узагальненої координати (циклічної координати). Висновок з цього для відповідного 

узагальненого імпульсу. Лінійна залежність від часу циклічної координати. Випадок циклічності усіх 

узагальнених 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 1.5. 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 

стаціонарному зовнішньому силовому полі, з властивості однорідності часу. Виведення закону 

збереження імпульсу (кількості руху) замкнутої системи часток з властивості однорідності простору. 

Виведення закону збереження моменту імпульсу замкнутої системи часток з властивості ізотропності 

простору. 

Тема 1.6. Рух частинки в центральному полі сил. Задача двох тіл. Розсіювання частинок. 

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. 

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

Зведення задачі двох тіл до задачі руху однієї частки в центральному полі сил. Задача розсіювання 

частинок. Диференціальний ефективний перетин (поперечник) розсіювання. Формула Резерфорда. 

Модуль 2. Електродинаміка 

Тема 2.1. Загальні питання електростатики та магнітостатики. 

Електричні заряди. Закон Кулона. Напруженість електричного поля. Векторні лінії 

електростатичного поля. Електричне поле у діелектрику. Електрична індукція. Теорема Гауса - 

Остроградського. Перша та друга формули Гріна. Формальний розв'язок граничних задач 

електростатики за допомогою функції Гріна. Граничні задачі електростатики. Магнітостатика. 

Тема 2.2. Закон індукції Фарадея. Правило Ленца. Енергія магнітного поля. Електрорушійна 

сила. Диференціальна форма закону Фарадея. Максвеллівський струм зміщення. Рівняння 

електродинаміки Максвелла. 
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Тема 2.3. Плоскі електромагнітні хвилі. 

Визначення плоскої хвилі. Плоска поперечна монохроматична електромагнітна хвиля у 

непровідній речовині. Однорідні рівняння Максвелла. Однорідне хвильове рівняння. Фазова 

швидкість і хвильовий вектор плоскої поперечної електромагнітної хвилі. Взаємна ортогональність 

векторів напруженості електричного поля та індукції магнітного поля, а також їх ортогональність 

хвильовому вектору. Комплексний вектор Пойтінга. Щільність енергії електромагнітного поля. 

Лінійна, кругова та еліптична поляризація плоскої електромагнітної хвилі. Суперпозиція плоских 

електромагнітних хвиль, які розповсюджуються в одному напрямку. Відбиття та заломлення 

електромагнітних хвиль на плоскій границі розділу між діелектриками. 

Тема 2.4. Елементи спеціальної теорії відносності. 

Швидкість електромагнітної хвилі (світла) у просторі. Електродинамічні передумови 

спеціальної теорії відносності. Перетворення Галілея. Питання швидкості світла (електромагнітної 

хвилі) та існування ефіру. Постулати спеціальної теорії відносності та перетворення Лоренца. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, 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. 

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 

физиков. – М.: МГУ, 1977. – 160 с. 

12. Ландау Л.Д. и Лифшиц Е.М. Механика. Т. 1. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1965. – 

204 с. 

13. Зоммерфельд А. Механика. – М.: ИЛ, 1947. – 392 с. 

14. Наумов А.И. Медодические разработки к курсу теоретической физики (Введение. 

Классическая механика). – М.: МГПИ, 1986. – 142 с. 


