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Фізика і астрономія 

Урок 1-2 

Тема: Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та астрономічного знання в 

житті людини та суспільному розвитку. 

Початкові відомості про фундаментальні фізичні теорії як основу сучасної фізичної науки 

 

Мета:  
 Вступ до предмету фізика;  

 Ознайомлення учнів з значенням предмету;  

 розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес до фізики і техніки, продовжити 

розвиток експериментальних навичок, уміння спостерігати, аналізувати, вміння робити 

висновки; 

 виховувати потреби і готовності учитися, уміння відстоювати свою точку зору, 

розширити кругозір учнів, збуджувати інтерес до вивчення фізики. 

 

Матеріали до уроку: 

Література 1.  Підручник      М.В. Головко, Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, 

В.В. Сіпій Фізика 10 клас.  

 

Світоглядний потенціал фізики та астрономії  

Фізика та астрономія у пізнанні речовини, поля, простору і часу  

 Методи наукового пізнання природи  

 Основні етапи розвитку фізики і астрономії в Україні та світі  

ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ У ПІЗНАННІ РЕЧОВИНИ, ПОЛЯ, ПРОСТОРУ І 

ЧАСУ. 

 У стародавні часи існувала єдина наука про природу — природознавство. Із часом 

обсяг наукових знань про навколишній світ неабияк збільшився, і природознавство 

розділилось на окремі науки: астрономію, географію, біологію, хімію, фізику та 

інші. Фізика — наука про найбільш загальні та фундаментальні закономірності, що 

визначають структуру й еволюцію матеріального світу. Астрономія — наука про 

небесні тіла, про закони їхнього руху, будови і розвитку, а також про будову й 

розвиток Всесвіту в цілому. 

 У фізиці вивчають фізичні явища і фізичні властивості матерії. Багато фізичних 

явищ мають спільні властивості і, залежно від цього, їх поділяють на механічні, 

теплові, світлові, електромагнітні та інші. Саме завдяки загальності та 

фундаментальності законів фізики вони використовуються в усіх природничих 

науках. Виникли й успішно розвиваються нові напрями — астрофізика, геофізика, 

біофізика тощо. 

 МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. Яким чином, якими 

способами здобувають наукові знання у фізиці та астрономії? Дослідження явищ 

починається зі спостереження за ними. Оскільки майже всі об’єкти, які вивчає 

астрономія, перебувають за межами земної атмосфери, то її основним методом є 

спостереження. Це її особливість порівняно з іншими природничими науками. Щоб 

зрозуміти і описати події, які відбуваються, вчені запроваджують фізичні 

величини, такі, наприклад, як швидкість, сила, тиск, температура тощо. За 

допомогою емпіричних методів пізнання (спостереження, вимірювання, 

експерименти, досліди) накопичується великий фактичний матеріал про певну 



групу явищ природи. На основі цього матеріалу створюється припущення, 

обґрунтоване науковими фактами, яке пояснює хід явищ, — гіпотеза. 

Справедливість гіпотези перевіряється новими експериментами. Якщо 

правильність гіпотези підтверджується, то на її основі формулюються закони і 

створюється теорія, яка повинна дати задовільні якісні й кількісні пояснення явищ, 

що відбуваються, а також передбачати нові явищ 

 

Дослід та експеримент, пов’язані зі спостереженням, але не тотожні йому: в 

науковому експерименті дослідники цілеспрямовано впливають на досліджуваний 

процес, аби виявити зв’язок причин і наслідків спостережуваного процесу. 

Експеримент є основою фізики. 

 Експериментом у фізиці називають спеціально поставлені досліди чи 

спостереження. 

 Фізичний експеримент має задовольняти таким вимогам: 1. Відтворюваність 

експериментальних результатів у разі виконання будь-якої кількості незалежних 

вимірювань (зокрема й таких, що проводяться на різних установках, різними 

експериментаторами, у різних місцях і за різних умов). 2. Максимальна точність 

вимірювання. 3. Повний контроль за всіма чинниками, які визначають перебіг 

досліджуваного явища. Поміркуйте і наведіть приклади наукового експерименту і 

наукового спостереження. 

У сучасній фізиці крім експериментального важливе значення має теоретичний 

метод пізнання. Вивчення фізичних явищ на мікро- та нанорівнях спершу 

моделюється, досліджується методами математики, і лише потім перевіряється 

експериментом. 

 ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. 

Фізика і астрономія — одні з найдавніших наук про природу. Найперші 

астрономічні знання — це не та астрономія, як ми її розуміємо нині. Ці знання були 

лише засобом для задоволення потреб господарського життя. У II ст. н. е. Клавдій 

Птолемей створив геоцентричну систему світу — відносно складну математичну 

модель, яка для свого часу задовільно пояснювала видимі рухи планет і, що було 

тоді важливо, давала змогу визначати їхнє положення на небесній сфері наперед, у 

майбутньому. Хоча вона не відображала справжньої будови Сонячної системи її 

використовували упродовж майже 1500 років. Вважають, що сучасна фізика почала 

свій розвиток із праць Галілея, який став основоположником експериментально-

математичного методу вивчення природи та зробив фізику наукою про 

універсальні закони природи. Він сформулював найважливіші принципи 

механічного світу. Його дослідження кардинально вплинули на розвиток наукової 

думки. Саме від нього бере початок фізика як наука Найважливішим внеском 

Галілео Галілея в науку була свідома й послідовна заміна пасивного спостереження 

активним експериментом. Галілей першим використав телескоп для вивчення 

небесних тіл. Результатами цих спостережень і експериментів стали зроблені 

вченим наукові відкриття. Потужним поштовхом до формування фізики як науки 

стали наукові праці Ісаака Ньютона. На основі сформульованих ним законів було 

побудовано так звану ньютонівську механіку, на базі якої розвинулася класична 

фізика, а в астрономії виник новий розділ — небесна механіка. Експерименти 

класичної фізики проводилися виключно з макроскопічними тілами (тобто, з 

тілами, що складаються з величезної кількості атомів і молекул), які рухалися 

порівняно повільно (зі швидкістю набагато меншою ніж 300 000 км/с). У ХІХ ст. 

М. Фарадей та Д. Максвелл сформулювали основні закони електромагнетизму, які 



спричинили подальший розвиток електродинаміки. Наукові відкриття, зроблені 

цими вченими лягли в основу розроблення електростанцій, засобів теле- і 

радіозв’язку тощо. На початку ХХ ст. А. Ейнштейн переформулював основні 

рівняння механіки так, щоб їх можна було застосовувати до вивчення рухів зі 

швидкостями, наближеними до швидкості світла, та заклав основи теорії гравітації 

(всесвітнього тяжіння). Але найважливішими науковими здобутками цього періоду 

стали відкриття закономірностей мікросвіту. Наукові дослідження ХХ ст. 

спричинили виникнення нових галузей фізики: квантово-механічної а потім і 

квантово-релятивістської фізики. Наразі квантово-релятивістська фізика є 

найбільш загальною та універсальною формою подання сучасного тлумачення 

навколишнього світу. Але з появою квантової релятивістськоїфізики класична 

фізика не зникла. Визначилися лише рамки, у межах яких вона діє. Отже, на 

кожному історичному етапі конкретний зміст фізики, як і астрономії, визначався 

тодішнім рівнем знань про природу. Нині об’єктами дослідження у фізиці є 

найдрібніші частинки речовини (аж до так званих кварків), віддалені від Землі на 

тисячі світлових років таємничі квазари та «чорні діри» а також Світ (Всесвіт) у 

його цілісному розвитку. В історії розвитку фізичної та астрономічної науки 

українські вчені посідають вагоме місце поруч із всесвітньо відомими 

дослідниками природи. Одним із перших українських середньовічних філософів та 

астрономів був Юрій Котермак із Дрогобича, ректор Болонського університету, 

автор книги «Прогностична оцінка» (1483 р.). Біля витоків одного із 

найвизначніших досягнень людства — відкриття «Х»-променів, за яке В. Рентген 

був удостоєний Нобелівської премії, стояв Іван Пулюй. Український фізик отримав 

перші високоякісні знімки з їх застосуванням. У другій половині XIX — на початку 

XX ст. учений був відомий в Європі своїми фундаментальними працями з 

молекулярної фізики, дослідження властивостей та природи катодних променів. 

Наша держава має значний науковий та технологічний потенціал. Його утворюють 

потужні науково-дослідні установи та виробничі об’єднання. Києва, Дніпра, Одеси, 

Харкова, в яких зароджувалися та функціонують й сьогодні наукові школи фізики 

та астрономії, всесвітньо відомі своїми результатами. Провідну роль у становленні 

фізики і астрономії в нашій країні відіграють наукові установи Національної 

академії наук України (НАН України), яка була заснована у 1918 р. як 

Всеукраїнська академія наук. Однією з перших вітчизняних науково-дослідних 

установ, де упродовж багатьох років років здійснюються фундаментальні 

дослідження в галузі механіки, є Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН 

України. Це — один із перших науково-дослідних інститутів у складі 

Всеукраїнської академії наук, директором-засновником якого став видатний 

фахівець із теорії міцності, академік С.П. Тимошенко. Сучасні дослідження з 

фізики конденсованого стану, м’яких речовин, нанофізики та наноелектроніки, 

фізики лазерів, нелінійної та сингулярної оптики, голографії, фізики поверхні, 

емісійної та плазмової електроніки здійснюються в Інституті фізики НАН України. 

В Інституті магнетизму НАН України досліджуються проблеми магнетизму, 

створуються нові магнітні матеріали (магнітні носії з надвисокою щільністю 

запису інформації, матеріали з ефектом магнітної пам’яті), розробляються заходи з 

ліквідації наслідків таких екологічних катастроф світового масштабу, як аварія на 

Чорнобильській АЕС. В Інституті ядерних досліджень НАН України здійснюються 

дослідження з ядерної фізики, фізики конденсованого стану речовини, 

матеріалознавства, атомної енергетики, радіоекології, виробництва радіоізотопів. 

На унікальному приладі — ізохронному циклотроні «У-240» виконуються 



експерименти з просторово-змінними магнітними полями, в яких утримуються на 

заданих орбітах прискорені частинки, незалежно від зміни їхніх мас завдяки 

релятивістським ефектам, досліджується поділ важких ядер (мал. 1.2) 

 

 

 

 

 Запитання для самоперевірки  
1. Що є предметом вивчення у фізиці та астрономії?  

2. Якою є роль фізики та астрономії в життєдіяльності людини та суспільному 

розвитку?  

3. Які методи пізнання використовують фізична та астрономічна науки?  

4. Що таке наукова гіпотеза? 

 5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку фізико-астрономічного знання. 

 6. Висвітліть внесок українських учених у розвиток фізики та астрономії у світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитати текст стр.6-12 

Домашнє завдання: § 1. Відповісти на запитання стр. 13 

 

Зворотній зв'язок  

Viber  0662728430 

E-mail partitskiy.dmitro@kmrf.kiev.ua 

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


