
Варіаційні принципи механіки суцільних середовищ 
 

Програма спецкурсу 
 
1. Варіаційне формулювання задачі про рівноважні форми вільної 

поверхні капілярної рідини  в слабкому полі зовнішніх сіл. Принцип 
стаціонарності потенціальної енергії, перша варіація функціоналу 
потенціальної енергії, умові рівноваги.  

 
2. Принцип мінімуму потенціальної енергії. Друга варіація 

функціоналу потенціальної енергії,  умови стійкості рівноважних станів 
капілярної рідини.  

 
3. Спектральна ознака стійкості рівноважних станів капілярної рідини і 

її застосування к побудові границь області стійкості в просторі фізичних 
параметрів.  

 
4. Варіаційне формулювання задачі про рівноважні форми вільної 

поверхні капілярної рідини, яка намагнічується у сталому магнітному полі. 
Принцип мінімуму потенціальної (вільної) енергії, перша і друга варіації 
функціоналу потенціальної енергії,  умови рівноваги і стійкості 
рівноважних станів магнітної рідини. 

  
 5. Варіаційний принцип гідродинаміки ідеальної рідини в змінних 

Лагранжа.  
 

6. Варіаційний принцип гідродинаміки ідеальної рідини в ейлерових 
змінних (принцип Херівела – Ліна). Гамільтонова форма рівнянь руху рідини. 

 
7.  Варіаційний принцип  гідродинаміки середовищ, які намагнічуються і 

поляризуються в електромагнітному полі (узагальнення принципу Херівела – 
Ліна) 

 
8. Варіаційний принцип гідродинаміки ідеальної нестисливої рідини з 

вільною поверхнею. 
 

9. Варіаційний принцип Гамільтона – Остроградського в  динаміки 
твердого тіла з порожнинами, які частково або повністю заповнені ідеальною 
нестисливою рідиною.  

 
10. Основні поняття теорії деформівного твердого тіла, рівняння лінійної 

та нелінійної теорії пружності, постановка задач.          
 



11. Варіаційні принципи статики пружнього твердого тіла (принцип 
мінімуму потенціальної енергії, прінципи Рейсснера, Кастільяно, 
Хеллінгера). 
 
 

12. Варіаційні принципи динаміки  пружнього тіла: принцип Гамільтона – 
Остроградського в лагранжевих  змінних. 
 

13. Варіаційні принципи динаміки  пружнього тіла: принцип Гамільтона – 
Остроградського в ейлерових змінних. 

 
14. Прями методи розв’язків задач теорії пружності. 
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