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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни складена з урахуванням вимог
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму
6.050702 - Електромеханіка
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теоретична механіка» є вивчення
найбільш спільних властивостей руху і взаємодії будь-яких тіл.
Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисципліни «Теоретична механіка»
базується на знаннях, отриманих під час опанування дисциплін «Загальна фізика» та
«Вища математика». Набуті теоретичні знання та практичні навички з «Теоретичної
механіки» необхідні для вивчення дисциплін «Прикладна механіка», «Електричні
машини», «Теорія електропривода» , «Автоматизація електромеханічних систем»,
«Моделювання електромеханічних систем», « Електромеханічні системи автоматизації
загальнопромислових механізмів» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.Динаміка точки;
2.Динаміка системи.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Дисципліна "Теоретична механіка" є однією з базових дисциплін
бакалаврського напряму 6050702 –«Електромеханіка» і присвячена вивченню
найбільш загальних законів руху і взаємодії матеріальних тіл (точок), вважаючи
головним завданням пізнання кількісних і якісних закономірностей, що
спостерігаються у природі.
Методи теоретичної механіки та знання її законів та принципів дозволяє
досліджувати найскладніші проблеми техніки і технології, що постійно виникають у
зв’язку з розвитком нових видів виробництва і нових технічних засобів, які вже не
можна розв’язати на основі одних тільки дослідних даних та потребують моделювання
на основі попереднього точного розрахунку і наукового передбачення. Теоретична
механіка дає універсальні методи складання , аналізу рівнянь руху і рівноваги складних
матеріальних систем, що є основою моделювання.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретична механіка» є :
—
на підставі основних законів класичної механіки вивчення
загальних теорем та принципів механіки, диференціальних рівнянь руху
матеріальних тіл та систем;
—
засвоєння та використання математичних методів дослідження
матеріальних систем, тіл та точок;
—
опанування та набуття самостійних навичок в схематизації
механічних явищ і вміння конкретні фізичні задачі представляти в абстрактній
математичній формі.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– основні поняття, допущення, аксіоми механіки;
– способи завдання руху точки та її кінематичні характеристики руху;
– кінематичні характеристики руху тіла та точок тіла;
– закони механіки;
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загальні теореми динаміки матеріальної системи та точки;
методи, рівняння та принципи механіки;
електродинамічні аналогії;
вміти:
знаходити кінематичні характеристики руху точки;
складати диференціальні рівняння руху точки
знаходити реакцію в’язів під час руху невільної матеріальної точки;
складати і розв’язувати диференціальні рівняння вільних та
вимушених коливань точки без урахування опору;
знаходити кінематичні характеристики руху тіл та точок тіл;
знаходити реакції в’язей під час руху невільного тіла;
знаходити момент сили відносно точки та осі;
знаходити роботу постійних сил і сил, що залежать від відстані та часу;
знаходити головний момент кількості руху системи та тіла, кінетичний
момент та кінетичну енергію системи та тіла;
використовувати загальні теореми динаміки, методи, рівняння та
принципи механіки для визначення кінематичних характеристик тіл та
точок з урахуванням маси і діючих сил.

На вивченнянавчальноїдисциплінивідводиться252 годин, 7 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Динаміка точки
Тема 1. Вступ
Механічнийрух як одна із форм рухуматерії. Предмет теоретичноїмеханіки,
змістрозділівмеханіки.
Об’єктивний
характер
законівмеханіки.
Значеннятеоретичноїмеханіки
як
науковоїбази
науки
і
сучасноїтехніки.Значеннямеханіки для відповідногонапрямкупідготовкистудентів.
Основніісторичніетапирозвиткумеханіки.
Тема 2.Кінематика точки
Предмет кінематики. Задачікінематики. Простір і час в класичніймеханіці.
Відносністьмеханічногоруху. Системивідліку.
Способизаданняруху точки: векторний, координатний, натуральний. Швидкість та
прискорення точки при різних способах заданняруху точки; їхпроекції на координатні
та натуральніосі координат.
Абсолютний, відносниийрух точки. Переноснийрух. Задача складногоруху точки.
Теорема додаванняшвидкостей та прискорень. ПрискоренняКоріоліса. Правило
Жуковського. Випадокпоступального переносного руху.
5

Тема 3.Диференціальні рівняння рухуневільної точки
Предмет динаміки. Основніпоняття: маса, матеріальна точка, сила. ЗакониГалілея–
Ньютона.Інерційнісистемивідліку. Задачідинаміки.
В’язі та реакції в’язів. Аксіоми дії та протидії і звільнення від в’язів.
Диференціальні рівняння руху невільної точки в векторній формі та в проекцій на
осі координат. Методи інтегрувань диференціальних рівнянь руху точок.
Тема 4. Прямолінійні коливання матеріальної точки
Дослідження руху точки під дією відновлюючої сили, сили опору, змушеної сили.
Явища биття та резонансу.
Змістовий модуль 2. Динаміка системи
Тема 5. Вступ в динаміку матеріальної системи
Матеріальна система. Масасистеми. Момент сили відносно центра та осі. Теоремапро
зв’язокміж моментом силивідносно центра і осі, що проходить через цей центр. Пара
сил. Момент пари, плече пари.
Властивості моменту пар сил. Система сил. Головний вектор та головний момент
системи сил.Теорема про зв'язок між головними моментами системи сил відносно
різних центрів.Класифікація сил матеріальної системи: зовнішні, внутрішні, активні,
реакціїв‖язей.
Тема 6. Умовирівноваги систем сил
Аксіома
рівноваги.Аксіомарівноваги
пар
сил
Умовирівноваги:
довільноїпросторовоїсистеми
сил;
системипаралельних
сил
у
просторі;
плоскоїдовільноїсистеми сил; системипаралельних сил на площині; збіжноїсистеми
сил. Теорема про три сили. Зосередженісили та розподілененавантаження. Статично
визначені та статично невизначенісистеми. Рівновага при наявності сил тертя.
Тертяковзання при спокої та при відносномурусітіл. Коефіцієттертяковзання. Кут та
конус тертя. Область рівноваги. Тертякочення. Коефіцієнттертякочення.
Тема 7. Зведеннясистеми сил до центру
Теорема
еквівалентності.
Теорема
про
зведеннясистеми
сил
до
центру.Інваріантизведення. Випадкизведеннясистеми сил до центру. Теорема
Варіньона. Приведеннясистемипаралельних сил до рівнодіючої. Центр паралельних
сил. Центр ваги тіла, центр мас, об‖єму, площі та лінії.
Тема 8. Кінематика твердого тіла
Поступальнийрухтіла.
Обертаннятіланавколонерухомоїосі:
рівнянняруху,
кутовашвидкість та кутовеприскореннятіла, швидкість та прискорення точки тіла.
Плокопаралельнийрухабо плоский рухтіла: рухплоскоїфігури в їїплощині,
рівняннярухуплоскоїфігури, швидкість та прискоренняточокплоскоїфігури як
геометричноїсумишвидкості
полюса
та
швидкості
точки
при
обертанніфігуринавколоосі,
що
проходить
через
полюс.
Теорема
про
проекціїшвидкостейдвохточоктіла. Миттєвий центр швидкостей та прискорень.
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Сферичнийрух:
кути
Ейлера,
рівнянняруху,
миттєвавісьобертання,
векторикутовоїшвидкості
та
кутовогоприскореннятіла,
швидкість
та
прискоренняточоктіла.
Рух вільногорухутіла: рівнянняруху, швидкість та прискоренняточоктіла.
Складнийрух
твердого
тіла.
Складанняпоступальнихрухів,
миттєвихобертаньнавколопаралельних та осей, щоперетинаються. Пара обертань.
Кінематичнийгвинт.Миттєвагвинтовавісь.
Тема 9. Елементи геометрії мас
Моменти інерції системи і тіла відносно площини, осі та полюса. Доцентрові моменти
інерції. Центральні та головні осі інерції, Радіус інерції. Теорема Гюйгенса–Штейнера.
Осьовімоментиінерціїтіл: стержня, круглоїпластини, полого та суцільногоциліндра,
кулі.
Тема 10. Загальнітеоремидинамікисистеми
Диференціальнірівняннярухусистеми. Мірируху: кількістьруху точки та системи,
момент кількостіруху точки та кінетичний момент ситемивідносно точки та осі,
кінетичнаенергія точки та системи (Теорема Кьоніга). Мірисили: момент силивідносно
точки та осі, імпульссили, робота сили ,потужність.
Теорема про змінукількостірухусистеми та точки в диференціальній та інтегральній
(кінцевій)
формах.
Теорема
про
рух
центра
мас.
Закон
збереженнякількостірухусистеми.
Теорема про змінукінетичного моменту системи та моменту кількостіруху точки
відносно центра та осі.Законзбереженнякінетичноно моменту.
Теорема про змінукінетичноїенергіїсистеми та точки в диференціальній та
інтегральній (кінцевій) формах. Кінетичнаенергіятіла при поступальному,
обертальному та плоскому русітіла. Закон збереженнякінетичноїенергії при
діїнанеїпотенціальних сил.
Електродинамічніаналогії. Електродинамічні аналогії в системі з одним степенем
вільності. Рівняння Лагранжа-Максвелла. Побудова електричних моделей-аналогів
механічних систем. Електромеханічні системи з двома і більше степенями вільності.
Тема 11. Динаміка твердого тіла
Диференціальне рівняння руху тіла навколо нерухомої осі. Фізичний маятник.
Визначеннядинамічнихреакцій опор при обертаннітіланавколонерухомоїосі. Поняття
про статичне та динамічне балансування роторів.
Елементарнатеоріягіроскопа. Кінематичний момент гіроскопа. Теорема Резаля.
Основнавластивістьгіроскопа. Закон прецесіїосігіроскопа. Гіроскопічний момент.
Визначеннягіроскопічнихреакцій. Прикладивикористаннягіроскопа в техніці.
Тема12. Принцип Д’Аламбера (Метод кінетостатики)
Принцип Д’Аламбера для матеріальноїточки та системи. Головний вектор та
головний момент сил інерції. Приведення сил інерції твердого тіла до центру.
Визначеннядинамічнихреакційтіла, щообертаєтьсянавколонерухомоїосі.
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Тема 13. Елементианалітичноїмеханіки. Аналітична статика
В`язі,
класифікаціяв`язей.
Можливіабовіртуальніпереміщенняточоксистеми.
Число степеніввільностісистеми. Ідеальнів`язі.
Принцип Лагранжа. Узагальненікоординати та сили. Умовирівновагисистеми в
узагальнених координатах.
Тема 14. Елементианалітичноїмеханіки. Аналітична динаміка
Принцип Д`Аламбера– Лагранжа (загальнерівнянннядинаміки).
Рівняння Лагранжа другого роду. Рівняння Лагранжа другого роду для
консервативних систем.
Тема 15.Малі коливання матеріальної системи
Поняття про стійкістьруху. Кінетичнаенергія через узагальненішвидкості та
координати. Потенціальнаенергія через узагальненішвидкості та координати.
Стійкістьположеннярівноваги. Теорема Лагранжа – Дирихле. КритерійСільвестра. Малі
коливання системи біля положення стійкої рівноваги: вільні, затухаючі та змушені.
Маліколиваннясистеми з двома степенями вільності: вільні, затухаючі та змушені.
Поняття про віброзахист. Динамічнийгасительколивань.
3. Рекомендована література
Базова
1. Павловський М. А. Теоретична механіка: [підручник]/ М. А. Павловський. – К.:
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Воробйов, Д. І. Ільчишина та ін..; За ред. М. А. Павловського. . – К.:
Техніка, 2007. – 400 с. – ISBN 966-575-059-3.
6. Федотов В. О. Кінематика. Конспект лекцій з курсу теоретичної
механіки / В. О. Федотов, В. І. Степанчук. – Вінниця : ВПІ, 1993. –
95с.
7. Федотов В. О. Конспект лекцій з курсу теоретичної механіки.
Статика / В. О. Федотов, В. І.Степанчук. – Вінниця : ВПІ, 1991. –
64с.
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Допоміжна
8. Бать М. И. Теоретическаямеханика в примерах и задачах. т.1.
Статика и кинематика / М. И. Бать. – [8-е изд. перер.]. – М.: Наука,
1984. – 504с.
9. Бать М. И. Теоретическаямеханика в примерах и задачах. т.2.
Динамика / М. И. Бать. – [7-е изд. перер.]. – М.: Наука, 1985. – 560с.
10. Ільчишина Д. І. Теоретична механіка : [навч. посіб.] / Д. І.
Ільчишина,
Л. М. Шальда. – К.: УМК ВО, 1991 – 252с.
11. Кепе О. Э. Сборник коротких задач по теоретической механике:
[учеб.пособие для втузов] / О. Э. Кепе, Я. А. Виба, О. П. Грапис и
др..; Под ред. О. Э. Кепе. – М.: ВШ. 1989. – 368 с.
12. Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Динаміка матеріальної
системи. Розрахунково-графічні та контрольні завдання : [навч.
пос.] / В. О. Приятельчук , В. І. Риндюк , В. О. Федотов – Вінниця:
ВНТУ, 2005. – 85 с.
13.Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Кінематика. Розрахунковографічні та контрольні завдання : [навч. пос.] / В. О. Приятельчук.,
В. І. Риндюк , В. О. Федотов – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 105 с
14.Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Статика. Розрахунковографічні та контрольні завдання : [навч. пос.] / В. О. Приятельчук ,
В. І. Риндюк , В. І. Федотов – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 108 с.
15.Приятельчук В. О. Теоретична механіка. Динаміка точки .
Розрахунково-графічні та контрольні завдання : збірник завдань /
В. О. Приятельчук , В. І. Риндюк, В. О. Федотов – Вінниця:
ВНТУ, 2010. – 100 с.
16. Токар А. М. Теоретична механіка. Динаміка: Методи й задачі:[
навч. посіб.] – К.: Либідь, 2006. – 440 с. – ISBN 966-06-0404-1.
17. Яблонский А. А. Сборник заданий для курсовыхработ по
теоретическоймеханике : [учеб. пос. для техн. вузов] / А. А.
Яблонский ; под ред. Яблонского А. А. – [4-е изд. перер. и доп.]. М.:
1985. – 367с.
4. Форми підсумкового контролю
Другий (2) триместр
Четвертий (4) триместр

–

диференційований залік.
–

іспит.

5. Засоби діагностики успішності навчання
Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального,
індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час практичних
занять, тестування, виконання та захисту розрахунково-графічних робіт (РГР),
аудиторних контрольних робіт, колоквіумів, контрольної роботи (для студентів
заочної форми навчання), диференційованого заліку, іспиту.
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