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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Вища математика 

2.Фізики 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення  всіх дисциплін механічного і 

економічного профілів, які передбачені навчальними планами. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитись з основними принципами 

теоретичної механіки  

Знати: 

1. Основні поняття та закони теоретичної механіки. 

2. Основні типи в’язів. та умов рівноваги тіл під дією сил. 

3. Способи завдання руху точки. 

4. Простіші види руху тіл. 

5. Плоский та складний рухи. 

6. Дві задачі динаміки точки та методи їх рішення. 

7. Елементи динаміки механічної системи. 

Вміти: 

1. Сформулювати основні поняття і закони в розділах статики, кінематики, динаміки. 

2. Використовувати методики розв’язання типових задач з основних розділів курсу. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

Статика.  Збіжна система сил. Моменти сили відносно точки та осі. Теорема о 

перенесенні сили на паралельну лінію дії. Умови рівноваги системи сил розміщених в одній 

площині. Умови рівноваги просторової системи сил. 

Модуль 2 

          Кінематика. Кінематика точки. Швидкість та прискорення точки. Поступальний рух 

твердого тіла. Вивчення обертального руху твердого тіла навколо нерухомої осі і приклади 

цього руху. Миттєвий центр швидкостей і способи його знаходження. Складний рух точки. 

Вираження прискорення Коріоліса, як векторного добутку двох векторів. 

Модуль 3 

          Динаміка. Дві основні задачі динаміки. Диференціальні рівняння руху матеріальної точки. 

Загальні теореми динаміки. Кінетична енергія точки та системи. Робота сили. Міцність. 

Потенціальна енергія. 

Модуль 4 

        Динаміка.  Принцип механіки. Принцип Даламбера. Принцип можливих переміщень. 

Загальне рівняння динаміки. Рівняння Лагранжа другого роду. 
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