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ТЕМА : ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ, ЗМІСТ 

РОЗДІЛІВ МЕХАНІКИ.  

 

Наука про загальні закони руху та рівноваги матеріальних тіл і 

виникаючі ніж ними взаємодії називається теоретичною механікою. 

Під рухом розуміють механічний рух, тобто зміну взаємного 

розташування тіл у просторі з бігом часу. Теоретична механіка вивчає закони 

механічних рухів. 

Механічною взаємодією між тілами називається взаємодія, за якої 

відбувається зміна взаємного розташування тіл у просторі або їх форми. 

Фізична величина, яка є мірою механічної взаємодії між тілами, називається 

силою. 

Основні поняття теоретичної механіки сформувалися в результаті 

численних досліджень і спостережень над явищами природи з подальшим 

абстрагуванням від конкретних часткових особливостей кожного досліду 

зокрема і узагальненням ряду спостережень. До понять, які лежать в основі 

теоретичної механіки, належать: матеріальна точка, система матеріальних 

точок, абсолютно тверде тіло. 

Матеріальною точкою називається тіло, розмірами якого можна 

знехтувати при розв'язанні певних задач. Поняття про матеріальну точку - 

одна з граничних абстракцій, одержаних у результаті спостереження з 

виділенням основної частини явищ природи. Наприклад, при наближеному 

дослідженні рухів планет можна розглядати їх як матеріальні точки. 

Системою називається така сукупність матеріальних точок, рухи і 

положення яких взаємозв'язані. Незмінною називається система, яка з бігом 

часу не змінює взаємного розташування належних до неї точок. 

Якщо незмінна система суцільно заповнює певну частину простору, 

така система матеріальних точок називається абсолютно твердим тілом. З 

умови незмінності системи видно, що відстані між будь-якими двома 



точками абсолютно твердого тіла не змінюються під час його руху. Поняття 

про абсолютно тверде тіло є результатом граничного абстрагування від 

властивостей реальних фізичних тіл. При русі реальних твердих тіл їх форма 

і розміри можуть змінюватися внаслідок різних зовнішніх впливів. Але у 

великій кількості випадків ці зміни форми та розмірів незначні. Тому в 

першому наближенні при вивченні механічних рухів такими деформаціями 

твердих тіл можна нехтувати і розглядати реальні тіла як абсолютно тверді. У 

даній роботі розглядаються виключні рухи абсолютно твердих тіл. 

Теоретична механіка вивчає рухи матеріальних точок, їх дискретних 

систем та абсолютно твердих тіл. Положення, встановлені в теоретичній 

механіці, з'ясовують найзагальніші закономірності механічних рухів, бо при 

їх вивченні цілком абстрагуються від конкретної фізичної природи реальних 

тіл. 

Закони, встановлені в теоретичній механіці, об'єктивно відбивають 

реальну дійсність. На їх основі вивчаються різноманітні технічні дисципліни, 

фундаментом яких є теоретична механіка. 

За характером задач, які розв'язуються в теоретичній механіці, її 

поділяють на три розділи: статику, кінематику та динаміку. 

Теоретична механіка належить до природничих наук. В її основі 

лежить ряд законів та аксіом, які є безпосереднім висновком з установлених 

на підставі спостережень дослідних фактів. Роль і значення теоретичної 

механіки полягає не тільки в тому, що вона становить основу сучасних 

технічних дисциплін, але й у тому, що її закони і методи пояснюють цілий 

ряд явищ природи та сприяють виробленню правильного матеріалістичного 

світогляду. 

Основні поняття механіки розвивалися у нерозривному зв'язку з 

практичними потребами, що виникали при історичному і економічному 

розвитку людства. Протягом всієї історії розвитку механіки можна 

простежити взаємний зв'язок між проблемами теоретичної механіки і 

проблемами техніки. Теоретична механіка черпає проблеми, що потребують 



дослідження, з конкретних потреб практики. Так виникали нові її розділи: 

сучасна теорія малих коливань і теорія стійкості руху. Звичайно, і теоретична 

механіка впливає на розвиток галузей техніки, пов'язаних з розрахунками і 

конструюванням деталей машин та інженерних споруд, чим пояснюється її 

важливість як науки. 

Закони теоретичної механіки сформульовані завдяки плідній праці 

багатьох поколінь вчених. Перші наукові результати в галузі теоретичної 

механіки знаходимо в працях Архімеда (287-212 рр. до н.е.), йому належать 

один з основних законів гідростатики і теорія важеля. 

М.Коперник (1473-1543) у загальних рисах накреслив геліоцентричну 

теорію руху планет навколо Сонця, а Й.Кеплер підтвердив цю теорію 

відомими законами, які дали змогу І.Ньютону обґрунтувати закон 

всесвітнього тяжіння. 

Особливо важливі дослідження провели Галілей (1564-1642), 

Х.Гюйгенс (1629-1695) і Р.Декарт (1596-1650). І.Ньютон (1643-1727) у своїй 

визначній праці "Математичні начала натуральної філософії" об'єднав, 

узагальнив і обґрунтував досягнення механіки на той час. В основі класичної 

механіки лежать закони Ньютона і система аксіом. Закони класичної 

механіки визначають найбільш загальні властивості механічних рухів. 

Величезним досягненням Ньютона було встановлення закону всесвітнього 

тяжіння. 

Класична механіка Ньютона розвивалася протягом ХУІІІ-ХІХ ст. У 

сучасній техніці застосовується класична механіка, крім випадків, коли треба 

досліджувати рухи, що відбуваються із швидкостями порядку швидкості 

світла (рух електронів). 

Серед видатних вчених XVIII ст. слід відзначити Й.Бернуллі (1667-

1746), Ж.Даламбера (1717-1783), М.В.Ломоносова (1700-1782), Ж.Лагранжа 

(1736-1813). Ж.Лагранж розробив загальний аналітичний метод 

розв'язування задач динаміки (в теперішній час ці методи основні). З іменами 

цих учених ми будемо зустрічатися протягом всього курсу. 



Особливо бурхливо розвивалася теоретична механіка в XIX ст. Тут 

треба відзначити праці У.Гамільтона (1805-1865) і К.Якобі (1804-1854). 

Дослідження цих учених сприяли розвитку аналітичних методів механіки. У 

XIX ст. ряд відкриттів зробили вітчизняні вчені. Серед них слід в першу 

чергу відзначити М.В.Остроградського (1801-1862). 

Величезний вклад у теоретичну механіку зробив М.Е.Жуковський 

(1847-1921), загально відомі його праці з аеромеханіки. С.А.Чаплигіну (1859-

1942) належать праці з динаміки твердого тіла та аеромеханіки. Одним з 

найгеніальніших російських математиків і механіків був П.А.Чебишов (1821-

1894). Його праці з синтезу механізмів вивчаються в теорії машин і 

механізмів. 

Найбільше праць російських учених стосується питань динаміки 

твердого тіла. Блискучі дослідження в цій галузі виконали С.В.Ковалевська 

(1850-1891), Д.А.Горячов, В.А.Стеклов (1864-1926) тощо. С.В.Ковалевській 

вдалося одержати нові фундаментальні результати в цій області. 

Учень П.А.Чебишова О.М.Ляпунов (1857-1918) здобув всесвітню славу 

своїми дослідженнями з теорії стійкості руху. Ряд досліджень з теорії 

коливань належить О.М.Крилову (1863-1945), якого можна назвати 

засновником російської школи корабельної механіки. Слід назвати також ім'я 

І.В.Мещерського (1859-1935) та його праці з динаміки тіл змінної маси. 

К.Е.Ціолковський (1857-1935) зробив ряд фундаментальних відкриттів у 

теорії реактивних рухів. 

Ідеї П.Л.Чебишова, А.М.Ляпунова, С.А.Чаплигіна, М.Е.Жуковського 

продовжують розвивати вітчизняні вчені. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ : 

1. Які закони вивчає теоретична механіка? 

2. Які основні поняття теоретичної механіки ? 

3. Перерахуйте основних науковців в галузі теоретичної механіки. 

Законспектувати матеріал. Відповідь на 3 питання надати у вигляді реферату 

або презентації на адресу ashmarina@ukr.net, або на вайбер за телефоном  

063-120-31-20 

 


