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В основу програми мінімуму за спеціальністю 01.02.04-механіка твердого 

деформівного тіла покладено курси, які читаються на механіко-математичних 

та фізико-математичних факультетах університетів (теорія пружності, теорія 

пластичності, теорія в'язкопружності, теорія повзучості, механіка руйнування). 

Теорія пружності 

Теорія напруженого і деформованого стану. Тензори деформації Гріна і 

Альмансі, тензори напруги Ейлера, Піоли і справжніх напруг. Малі деформації 

і малі повороти. Обґрунтування лінеаризації тензорів деформації. 

Потенціальна енергія деформацій. Закон Гука для ізотропного і 

анізотропного тіла. Тензор пружних сталих. Частинні випадки анізотропії. 

Повна система рівнянь теорії пружності в напругах. Рівняння Бельтрамі-

Мітчела. Рівняння в переміщеннях. Постановка основних задач теорії 

пружності. Теореми про існування та єдність. 

Варіаційні принципи теорії пружності. Принцип Лагранжа. Теорема 

Клапейрона. Теорема Бетті. Принцип Кастільяно. Загальний варіаційний 

принцип. Принцип Рейснера. Варіаційні методи розв'язання задач теорії 

пружності. Плоска деформація і плоский напружений стан. Функція напруг. 

Диференціальне рівняння і крайові умови для функцій напруг. Теорема Моріса-

Леві. Методи розв'язання плоских задач. Метод перетворення Фурьє. Методи 

розв'язання плоских задач. Метод сіток. Метод скінчених елементів. 

Застосування функцій комплексного змінного. Формули Колосова-

Мусхелішвілі. Метод розв'язання крайових задач для комплексних потенціалів. 



Задача для півплощини. Дія штампу на півплощину. 

Просторові і осесиметричні задачі. Розв'язок Кельвіна. Тензор Гріна. 

Представлення Гальоркіна і Папковича-Нейбера. Перша і друга крайові задачі 

для півплощини. Задача Герца. Задачі Буссінеска. 

Припущення класичної теорії тонких пружних оболонок. Деформація 

серединної поверхні. Внутрішні зусилля і моменти. Співвідношення пружності. 

Потенціальна енергія деформації. Повна система рівнянь теорії оболонок. 

Граничні умови. Постановка задач теорії оболонок. Безмоментна теорія. 

Крайові ефекти в оболонках. Оболонки малої кривини. Основні рівняння. 

Лінійна і нелінійна постановка задач. Стійкість оболонок. 

Температурні задачі теорії пружності. Закони термодинаміки. Закон 

збереження енергії деформівного тіла, баланс ентропії. Визначальні спів-

відношення напружено-деформованого стану, одержані на основі вільної 

енергії, потенціалу Гіббса, внутрішньої енергії. Закон теплопровідності Фур'є 

та узагальнений закон Ликова.  Рівняння теплопровідності.  Постановка та 

класифікація крайових задач термопружності. Варіаційна теорема 

термопружності. Теорема Майзеля-Новацького. Функції Гріна основних задач 

термопружності в переміщеннях. Основні рівняння термопружності. Зв'язок 

між деформаціями і напругами. Рівняння типу Бельтрамі-Мітчела. Основні 

методи розв'язання задач термопружності. 

Динамічні задачі теорії пружності. Розповсюдження хвиль в 

необмеженому пружному середовищі. Два типи хвиль. Поверхневі хвилі 

Реллея. Хвилі Лява. 

Теорія пластичності 

Моделі пружно-пластичного тіла. Постулати теорії пластичності. 

Порівняння різних теорій пластичності. Постановка задач в теорії ідеального 

пружно-пластичного та жорстко-пластичного тіла. Залишкові напруги. Умови 

на межі пружної і пластичної областей, метод пружних розв'язків та інші. 

Методи розв'язання задач теорії пластичності. 



Граничний стан і навантаження. Варіаційні принципи для граничного 

стану. Означення верхньої і нижньої межі для граничного навантаження. 

Задачі теорії пластичності з осьовою і центральною симетрією. 

Циліндрична труба під тиском. Порожня сфера під тиском. 

Плоска задача теорії пластичності. Рівняння плоскої задачі. 

Характеристики ліній ковзання. Найпростіші приклади полів ковзання. 

Випадки плоскої деформації і плоского напруженого стану в задачах теорії 

пластичності. Задача Прандтля. 

Механіка руйнування. 

Квазикрихке і в'язке руйнування. Феноменологічні теорії міцності. 

Граничні поверхні ізотропних і анізотропних матеріалів. Лінійна механіка 

квазикрихкого руйнування. Розподіл напруг поблизу тріщин в пружному тілі. 

Енергетичний і силовий підходи в механіці руйнування. Умови руйнування. 

Стійка і нестійка тріщини. Тріщиностійкість і критичний коефіцієнт 

інтенсивності. Загальні енергетичні інтеграли в механіці руйнування. 

Врахування пластичних деформацій в вершині тріщини. Характеристики 

розкриття тріщини. Застосування теорії руйнування до задач руйнування від 

втоми. Основні положення теорій накопичення пошкоджень. 

Теорія в'язкопружності і повзучості 

Поняття повзучості і релаксації. Гіпотези старіння, зміцнення і пластичної 

спадковості. 

Рівняння теорії повзучості. Повзучість в випадку об'ємного напруженого 

стану ізотропного тіла. Деформаційна теорія і теорія пластичної течії. Теорія 

повзучості старіючих середовищ. Постановка просторових задач теорії 

повзучості. Варіаційні принципи. Плоска задача теорії повзучості. 

Теорії лінійної в'язкопружності. Використання механічних моделей. 

Узагальнені моделі. Спектри релаксації і післядії. Диференціальна і 

інтегральна форми співвідношення між напругами і деформаціями в теорії 

в'язкопружності. Різні типи ядер в інтегральних співвідношеннях Резольвента 



оператора. В'язкопружні функції, відповідність  між ними.Принцип 

температурно-часової аналогії. Постановка і методи розв'язання задач теорії 

в'язкопружності. Принцип відповідності Вольтерра та варіаційні принципи в 

теорії в'язкопружності. 

Додаткові питання з тематики дисертаційного дослідження 

1. Метод інтегральних перетворень в задачах теорії пружності. 

2. Метод Вінера-Хопфа в теорії деформівного твердого тіла. 

3. Модель Леонова-Панасюка Дагдейла у механіці пружно-пластичного 

руйнування. 

4. Критерії вибору напрямку поширення тріщин в твердих тілах. 

5. Канонічна задача теорії пружності для тріщини на межі розділу середовищ. 

6. Класична модель тріщини на плоскій межі поділу двох однорідних 

матеріалів. 

7. Модель Комніноу міжфазної тріщини. 

8. Модель когезійної зони. 
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