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Фізика і астрономія 

Урок 83 

Тема: Єдина природничо-наукова картина світу 

        Мета: зацікавити наукою про Всесвіт – астрономією, дізнатися причини, 

що зумовили її зародження і розвиток, зв’язки з іншими науками, її значення у 

житті суспільства та формуванні світогляду людини, ролі астрономії у 

розв’язанні глобальних проблем, ознайомити із сучасним поділом астрономії на 

окремі галузі 

Матеріал до уроку: 

         Уявлення про властивості й особливості навколишньої нас природи 

виникають на основі тих знань, які в кожний історичний період дають нам різні 

науки, що вивчають різні процеси і явища природи. Оскільки природа являє 

собою щось єдине й ціле, остільки й знання про неї повинні мати цілісний 

характер, тобто являти собою певну систему. 

        Таку систему наукових знань про природу здавна називають 

Природознавством. Раніше в Природознавство входили всі порівняно 

нечисленні знання, які були відомі про Природу, але вже з епохи Відродження 

виникають і відокремлюються окремі його галузі й дисципліни, починається 

процес диференціації наукового знання. Ясно, що не всі ці знання є однаково 

важливими для розуміння навколишньої нас природи. 

        Щоб підкреслити фундаментальний характер основних і найважливіших 

знань про природу, учені ввели поняття природничо-наукової картини миру, 

під якою розуміють систему найважливіших принципів і законів, що лежать в 

основі навколишні нас миру. Сам термін "картина миру" указує, що мова йде 

тут не про частину або фрагмент знання, а про цілісну систему. 

        Як правило, у формуванні такої картини найбільш важливого значення 

набувають концепції й теорії найбільш розвинених у певний історичний період 

галузей природознавства, які висуваються в якості його лідерів. 

        Не підлягає сумніву, що лідируючі науки накладають свою печатку на 

подання й науковий світогляд учених відповідної епохи. Але це аж ніяк не 

означає, що інші науки не беруть участь у формуванні картини природи. У 

дійсності вона виникає як результат синтезу фундаментальних відкриттів і 

результатів дослідження всіх галузей і дисциплін природознавства. 

        Існуюча картина природи, що малюється природознавством, у свою чергу 

впливає на інші галузі науки, у тому числі й соціально-гуманітарні. Такий 

вплив виражається в поширенні концепцій, стандартів і критеріїв науковості 

природознавства на інші галузі наукового пізнання. 

       Звичайно саме концепції й методи наук про природу й картина миру в 

цілому в значній мірі визначають науковий клімат епохи. У найтіснішій 

взаємодії з розвитком наук про природу починаючи з XVI в. розвивалася 

математика, що створила для природознавства такі потужні математичні 

методи, як диференціальне й інтегральне вирахування. 

        Однак без обліку результатів дослідження економічних, соціальних і 

гуманітарних наук наші знання про світ у цілому будуть свідомо неповними й 

обмеженими. Тому варто розрізняти природничо-наукову картину миру, що 



формується з досягнень і результатів пізнання наук про природу, і картину 

миру в цілому, у якій як необхідне доповнення входять найважливіші концепції 

й принципи суспільних наук. 

         Однак ще до появи наукових уявлень про природу люди замислювалися 

про навколишній їхній світ, його будові й походженні. Такі подання спочатку 

виступали у формі міфів і передавалися від одного покоління до іншого. 

Відповідно до найдавніших міфів, весь видимий упорядкований і організований 

мир, що в античності називався космосом, відбувся з дезорганізованого миру, 

або неупорядкованого хаосу. 

          В античній натурфілософії, зокрема в Аристотеля (384-322 до н. е.), 

подібні погляди знайшли своє відбиття в розподілі миру на зроблений небесний 

космос і недосконалий земний мир. Сам термін "космос" позначав у 

стародавніх греків усяку впорядкованість, організацію, досконалість, 

погодженість і навіть військового лад. Саме така досконалість і організованість 

приписувалися небесному миру. 

         З появою експериментального природознавства й наукової астрономії в 

епоху Відродження була показана явна неспроможність подібних уявлень. Нові 

погляди на навколишній світ стали ґрунтуватися на результатах і висновках 

природознавства відповідної епохи й стали тому називатися природничо-

науковою картиною миру. Однієї з перших виникла механістична картина 

миру, оскільки вивчення природи почалося з аналізу найпростішої форми руху 

матерії - механічного переміщення тіл. 

 

Домашнє завдання: 

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html  

почитати ст. 267-270, вивчити конспект 

Дати письмово відповіді на запитання: 

1. Статичний Всесвіт, тобто такий, що не розширюється і не стискається, не 

може реально існувати. Обґрунтуйте це. 

2. Назвіть одну-дві наукові програми з пошуку сигналів позаземних 

цивілізацій. 

3. Поясніть уявлення про те, що життя, подібне до земного, найімовірніше 

може існувати тільки біля зір сонячного типу, які перебувають у межах 

коротаційного кола. 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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