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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Теорія коливань» складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

_________________бакалавр________________________________________________________  
                                (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності (напряму) _113 прикладна математика                             _______________ 

 

спеціалізації  _______________________________________________________________ 

 

 

 1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. 
Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія коливань” є засвоєння теоретичних основ та 

математичних моделей коливальних процесів, формування у студентів практичних навичок 

використання методів розв’язання задач з теорії коливань. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни.  

 

1. Вивчення студентами основних положень аналітичної статики, теорії малих 

коливань, теорії стійкості руху, теорії гамільтонових систем, теорії нелінійних 

коливань. 

2. Набуття студентами практичних навичок розв’язання задач про рухи 

коливальних систем. 

 

1.3. Кількість кредитів  – 4 
 

         1.4. Загальна кількість годин – 120 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 
йй –й6-й 

 

Семестр 

7-й  

Лекції 

32 год. . 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. . 

Лабораторні заняття 

  

Самостійна робота 

56 год. . 

                                      у тому числі індивідуальні завдання 

год. 

 
 
 
 

 

 



 4 

1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати : 
1. Основні методи теорії малих коливань механічних систем 

2. Основні методи дослідження стійкості рівноваги і руху 

3. Основні властивості гамільтонових систем 

4. Основні типи біфуркацій в нелінійних динамічних системах 

 

вміти:            
1. Визначати стани рівноваги механічних систем і досліджувати їхню стійкість 

2. Складати диференціальні рівняння малих коливань та визначати вільні коливання 

консервативної механічної системи 

3. Досліджувати стійкість руху по першому наближенню 

4. Визначати і досліджувати нерухомі точки динамічних систем 

5. Досліджувати біфуркації динамічних систем 

 

2.  Тематичний план вибіркової навчальної дисципліни. 

 

Розділ 1. Основні положення аналітичної статики і теорії малих коливань системи поблизу 

стану рівноваги 

 

Тема 1  Основні положення аналітичної статики 

 

Рівновага механічної системи. Еквівалентні системи сил. Умови рівноваги голономної 

системи, консервативної системи, твердого тіла. 

 

Тема 2. Стійкість стану рівноваги 

 

Стійкість рівноваги. Теореми про стійкість рівноваги. Ознаки нестійкості стану рівноваги. 

Теореми Ляпунова і Четаєва. Теорема Ірншоу. Вплив гіроскопічних і дисипативних сил на 

стійкість рівноваги голономних систем. 

 

Тема 3. Малі коливання системи поблизу стану рівноваги 

 

Лінеаризація рівнянь руху. Малі коливання консервативної системи. Головні координати і 

головні коливання. Рівняння частот. Екстремальні властивості власних частот. Теорема 

Релея. Вимушені коливання систем під впливом зовнішніх періодичних сил. Резонанс. 

Параметричний резонанс. Електромеханічна аналогія. 

 

Тема 4.  Стійкість руху 

 

Рівняння збуреного руху. Лінійний аналіз стійкості стаціонарного руху. Функція 

Ляпунова. Основні теореми прямого методу Ляпунова. Теореми про нестійкість руху. 

Теорема Четаєва. Теореми Ляпунова. Стійкість сталих обертань твердого тіла у випадку 

Ейлера 

 

Розділ 2. Властивості гамільтонових систем. Основи теорії нелінійних коливань 

 

Тема 5.  Властивості гамільтонових систем 

 

Канонічні рівняння Гамільтона. Варіаційний принцип Гамільтона-Остроградського. 

Дужки Пуассона. Теорема Якобі-Пуассона. Рівняння Гамільтона-Якобі. Канонічні 
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перетворення. Теорема Ліувілля про збереження фазового об’єму та її наслідки. Теорема 

Пуанкаре про повернення. 

 

Тема 6.  Основи теорії нелінійних коливань 

 

Фазовий портрет динамічної системи. Стійкість нерухомих точок. Консервативні і 

дисипативні системи. Періодичні рухи. Граничні цикли. Орбітальна стійкість. Біфуркації в 

нелінійних системах. Біфуркація Хопфа. Автоколивання 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  Основні положення аналітичної статики і теорії малих коливань системи поблизу 

стану рівноваги 

Тема 1. Основні 

положення 

аналітичної статики 

15 4 4   7       

Тема 2. Стійкість 

стану рівноваги 

15 4 4   7       

Тема 3. Малі 

коливання системи 

поблизу стану 

рівноваги 

36 10 8   18       

Тема 4. Стійкість руху 8 2 2   4       

Контрольна робота 2  2          

Разом за розділом 1 76 20 20   36       

Розділ 2.  Властивості гамільтонових систем. Основи теорії нелінійних коливань 

Тема 5. Властивості 

гамільтонових систем 

22 6 6   10       

Тема 6. Основи теорії 

нелінійних коливань 

22 6 6   10       

Разом за розділом  2 44 12 12   20       

Всього годин 120 32 32   56       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні положення аналітичної статики 4 

2 Стійкість рівноваги 4 

3 Малі коливання системи поблизу стану рівноваги 8 

4 Стійкість руху. 2 

5 Контрольна робота 2 

6 Властивості гамільтонових систем 6 

7 Основи теорії нелінійних коливань 6 

 Разом 32 



 6 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види , зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань за розділом «Основні положення 

аналітичної статики і теорії малих коливань системи поблизу 

стану рівноваги» 

36 

2 Виконання  домашніх завдань за розділом  

«Властивості гамільтонових систем. Основи теорії нелінійних 

коливань» 

20 

 Разом  56 
 
 
 

                                                      6. Індивідуальні завдання 
 

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ GoogleMeet або Zoom). 

 
8. Методи контролю 

 
– перевірка виконання домашніх завдань, 

– проведення іспиту. 

 
9. Схема нарахування балів 

 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

Екзамен 

(залікова 

робота) 

 
 

 
Сума 

 

 
 

Розділ 1 

 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Розрахунково-

графічна 

робота 

 

 
 

Разом 

Т1–Т3 
Т2 

Т4–Т6 
Т4 

           

20 20 20 --- 60 40 100 

Т1 – Т6  – теми розділів. 
 

 

                                              Шкала  оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  
Зараховано 

 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома 

незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.  

50 –69 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 
Не 

зараховано 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, виконані навчальні завдання містять грубі 

помилки, робота, що потребує повної переробки  

 
 

10. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Маркеев А.П. Теоретическая механика. – Ижевск: НИЦ "РХД", 1999. – 569 с. 

2. Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике. – М.: Физматлит, 2001. – 264 с. 

3. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний.- М.: Наука, 1981.- 568 с. 

4. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. – СПб.: Лань, 2005. 

 

         Допоміжна література 
1. Павленко Ю.Г. Лекции по теоретической механике. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 336 с. 

2. Сборник задач по аналитической механике: Учебное пособие/ Пятницкий Е.С. и др. – 

М.: Физматлит, 1996. 

3. Эрроусмит Д., Плейс К. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Качественная 

теория с приложениями. – М.: Мир, 1986. – 243 с. 

 

 
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
http://ua.bookfi.net/ 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/theoretical.htm 
 

http://ua.bookfi.net/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/theoretical.htm

