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ВСТУП 
 

Задачі підвищеної складності активізують процес самовдосконален-
ня особистості, збагачують пізнавальні й евристичні здібності студентів, 
стимулюють їх творчий потенціал. 

Метою підготовки і видання навчального посібника було активізува-
ти зацікавленість студентів у вивченні законів і закономірностей, які опи-
сують механічну взаємодію і рух матеріальних тіл, розвинути в них уміння 
правильно формулювати і розуміти основи фундаментальних законів ме-
ханіки, будувати логічно стрункі алгоритми використання знань з теорети-
чної механіки. 

У запропонованому навчальному посібнику наведені методичні 
вказівки і приклади розв’язання задач підвищеної складності з основних 
розділів динаміки.  

Розв’язок задач наведено на прикладах виконання,у 
якихзастосовуються різноманітні прийоми. Показано, що одна і та ж 
задача може бути виконана різними методами, які можуть значно 
відрізнятися за складністю залежно від вибору теореми, рівняння або 
принципу, що дозволяє вибрати найбільш раціональний у конкретному 
випадку. 

Розділи навчального посібника закінчуються задачами для 
самостійної роботи, що дає змогу визначити знання студентів і їх вміння 
розв’язувати різноманітні задачі класичної механіки. У розділі відповідей 
задач самостійної роботи наведена значна кількість вказівок до їх 
розв’язання. 
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