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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Аналітична динаміка» 

розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення 
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 
розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі систем 
управління.  

Метою викладання дисципліни «Аналітична динаміка» є ознайомлення 
студентів з методами вивчення законів руху матеріальних точок та абсолютно 
твердого тіла,  

Завданням вивчення навчальної дисципліни є оволодіння найбільш 
загальними методами аналізу руху твердих для подальшого дослідження руху 
літальних апаратів, оволодіння методами складання та аналізу рівнянь руху 
твердих тіл та систем твердих тіл. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  

- основні види руху твердих тіл; 
- основні кінематичні характеристики руху твердого тіла; 
- математичний опис кінематики руху твердих тіл. 
- методи аналізу руху твердих тіл та систем твердих тіл; 
- методи складання рівнянь руху твердих тіл та систем твердих тіл. 

Вміти: 
- знаходити кінематичні характеристики руху твердих тіл; 
- аналізувати кінематичні характеристики руху твердих тіл; 
- класифікувати та аналізувати сили; 
- вибирати метод дослідження задачі; 
- знаходити динамічні характеристики руху тіл; 
- аналізувати рух тіл. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:  
− навчального модуля №1 «Кінематика»  
− навчального модуля №2 «Динаміка», кожен з яких є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна «Аналітична динаміка» базується на знаннях таких 
дисциплін, як: «Вища математика», «Фізика» та є базою для вивчення таких 
дисциплін, як: «Теорія автоматичного управління», «Основи теорії управління 
польотом» та інших. 
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2.1. Модуль №1 «Кінематика» 

Тема 2.1.1. Предмет аналітичної динаміки. Закони динаміки. 
Основні терміни та поняття дисципліни «Аналітична динаміка». Скалярні 

та векторні величини в динаміці. Момент вектору відносно точки. Момент 
вектору відносно осі. Закони динаміки.  

Тема 2.1.2. Кінематика точки. 

Траєкторія і рівняння руху точки. Швидкість точки. Прискорення точки. 
Прямолінійний рух точки. Криволінійний рух точки.  

Тема 2.1.3. Кінематика системи і абсолютно твердого тіла. 

Поняття механічної системи. Основні рухи твердого тіла. 
Плоскопаралельний рух. Рух твердого тіла навколо нерухомої точки. 
Складний рух твердого тіла. Рух вільного твердого тіла. 

2.2. Модуль №2 «Динаміка» 

Тема 2.2.1. Динаміка матеріальної точки 
Визначення сил по заданому руху. Диференціальні рівняння руху. 

Теорема о зміні кількості руху матеріальної точки. Теорема о зміні момента 
кількості руху матеріальної точки. 

Тема 2.2.2. Теорема о зміні кінетичної енергії матеріальної точки 

Поняття кінетичної енергії, потенціальної енергії, роботи сили. Потенціальне 
силове поле. Інтеграл енергії. Теорема о зміні кінетичної енергії матеріальної 
точки. 

Тема 2.2.3. Коливальні рухи 

Основні поняття. Вільні коливання пружинного маятника. Коливання 
пружини при наявності сил тертя. 

Тема 2.2.4. Динаміка системи матеріальних точок 

Геометрія мас матеріальної системи. Теорема про рух центра мас 
матеріальної системи. Теорема про зміну головного моменту кількості рухів 
матеріальної системи. Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної 
системи. Плоскопаралельний рух твердого тіла.  

Тема 2.2.5. Загальні рівняння динаміки 

Принцип Даламбера. Рівняння руху механічної системи в декартових 
координатах. Рівняння руху системи в узагальнених координатах. Рівняння 
Гамільтона. Принцип Гамільтона.  
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
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Анульо- 
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