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21.09   Група 12  

Урок №3-4 

Тема уроку: Астрономія як природнича наука. Основні етапи розвитку фізики 

та астрономії. Фізика як теоретична основа сучасної астрономії 

 

План: 

1. Фізика й астрономія — найдавніші науки про природу.  

2. Основні етапи розвитку астрономії як науки 

3. Основні етапи розвитку фізики як науки 

4.  Фізика як теоретична основа сучасної астрономії. 

 

1. ФІЗИКА Й АСТРОНОМІЯ — НАЙДАВНІШІ НАУКИ ПРО ПРИРОДУ.  

 

Пам’ятки людської культури, знайдені в різних куточках земної кулі, є свідчен-

нями давнього інтересу людини до природних явищ. Спостерігати за природними 

явищами змушували людину життєві потреби, а також відома кожному з нас допитли-

вість. Особливо людей притягало зоряне небо, яке й до сьогодні залишається таємни-

чим. Перші уявлення про світобудову були дуже наївними, вони тісно перепліталися з 

релігійними віруваннями, в основу яких було покладено поділ світу на дві частини — 

земну й небесну. Якщо зараз кожна дитина знає, що Земля — це небесне тіло, то рані-

ше «земне» протиставлялося «небесному». Думали, що існує «твердінь небес на», до 

якої прикріплені зорі, а Землю приймали за нерухомий центр світобудови.  

Але, врешті-решт, завдяки людській діяльності накопичилося стільки знань, що 

це привело до зародження перших наук. Першими фізиками були грецькі мислителі, 

які спробували пояснити спостережувані явища природи. Найвидатнішим із 

стародавніх мислителів був Аристотель (384–322 рр. до н.е.), який і запровадив слово 

«фюзіс», що в перекладі з грецької означає природа. Ще в античні часи почали 

розвиватися методи наукового пізнання природи (спостереження, припущення 

(гіпотеза), моделювання, мисленнєвий експеримент тощо). Із праць учених-філософів 

античного періоду почали свій розвиток усі природничо-математичні науки — фізика, 

астрономія, хімія, географія, біологія, математика.  

Розвиток математики, географії, фізики, хімії, а також інших наук, якщо не прямо, 

то опосередковано був пов’язаний з успіхами й запитами астрономії в дослідженні 

небесних тіл. Астрономія (від грец. «астрон» — зоря й «номос» — закон) — наука про 

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

розвиток Всесвіту в цілому.  
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У ІІ ст. н. е. александрійський астроном 

Птолемей запропонував геоцентричну («гео» — 

Земля) «систему світу». Навколо Землі, за 

Птолемеєм, рухаються (у порядку віддаленості від 

Землі) Місяць, Меркурій, Венера, Сонце, Марс, 

Юпітер, Сатурн, зорі. Але вже і в той час видимі 

спостереження за рухом Місяця, Сонця, планет 

вказували на те, що цей рух набагато складніший. 

Тому кожна з планет, на думку Птолемея, 

рухається не просто навколо Землі, а навколо 

деякої точки, котра, у свою чергу, рухається по 

колу, навколо Землі. Система світобудови 

Птолемея існувала (під заступ- 

ництвом церкви) чотирнадцять століть. Першими, 

хто пропонував нові погляди на світобудову, були 

великі італійські вчені Микола Кузанський і 

Леонардо да Вінчі, які стверджували, що Земля 

рухається, що вона не є центром Всесвіту й не 

посідає в ньому надзвичайного місця.  

Сміливим ученим, який «зрушив Землю, 

зупинивши Сонце», був поляк Миколай Коперник 

(1473–1543). Геліоцентрична («геліо» — Сонце) 

«система світу» Коперника не визнавалася 

церквою. За вироком інквізиції в 1600 р. був 

спалений у Римі видатний італійський філософ, 

послідовник Коперника Джордано Бруно (1548–1600), котрий, розвиваючи вчення 

Коперника, стверджував, що у Всесвіту немає і не може бути центра, що Сонце — це 

тільки центр Сонячної системи. Він також висловлював геніальний здогад про те, що 

зорі — такі ж «сонця», як наше, причому навколо них рухаються планети, на багатьох 

з яких існує життя. 

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ АСТРОНОМІЇ ЯК НАУКИ 

Астрономія є однією з найстародавніших наук. Перші записи астрономічних спо-

стережень, справжність яких безсумнівна, відносяться до VIII ст. до н.е. Однак відомо, 

що ще за 3 тисячі років до н. е. єгипетські жерці помітили, що розливи Нілу, які регу-

лювали економічне життя країни, наступали незабаром після того, як перед сходом 

Сонця на сході з'являлася найяскравіша із зірок, Сіріус, ховалася до цього близько 

двох місяців у променях Сонця. З цих спостережень єгипетські жерці досить точно ви-

значили тривалість тропічного року. 
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У Стародавньому Китаї за 2 тисячі років до н.е. видимі руху Сонця і Місяця на-

стільки добре вивчені, що китайські астрономи могли передбачати настання сонячних 

і місячних затемнень. 

Астрономія, як і всі інші науки, виникла з практичних потреб людини. Кочовим 

племенам первісного суспільства потрібно було орієнтуватися при своїх мандрах, і во-

ни навчилися це робити по Сонцю, Місяцю і зіркам. Первісний хлібороб мав при 

польових роботах враховувати наступ різних сезонів року, і він зауважив, що зміна ча-

сів року пов'язана з полуденної висотою Сонця, з появою па нічному небі певних зі-

рок. Подальше розвиток людського суспільства викликало потребу в вимірювання ча-

су та в літочислення (складання календарів). Все це могли дати і давали спостережен-

ня за рухом небесних світил, які велися на початку без всяких інструментів, були не 

дуже точними, але цілком задовольняли практичні потреби того часу. З таких спосте-

режень і виникла павука про небесних тілах - астрономія. 

З розвитком людського суспільства перед астрономією висувалися все нові і нові 

завдання, для вирішення яких потрібні були більш досконалі способи спостережень і 

більш точні методи розрахунків. Поступово стали створюватися найпростіші астроно-

мічні інструменти і розроблятися математичні методи обробки спостережень. 

У Стародавній Греції астрономія була вже однією з найбільш розвинених наук. 

Для  пояснення видимих рухів планет грецькі астрономи, найбільший з них Гиппарх 

(II ст. до н.е.), створили геометричну теорію епіциклів, яка лягла в основу геоцентрич-

ної системи світу Птолемея (II ст. н.е.). Будучи принципово невірною, система Птоле-

мея тим не менш дозволяла предвычислять наближені положення планет на небі і то-

му задовольняла, до певної міри, практичним запитам протягом кількох століть. Сис-

темою світу Птоломея завершується етап розвитку старогрецької астрономії. 

Розвиток феодалізму і розповсюдження християнської релігії спричинили знач-

ний занепад природних наук, і розвиток астрономії в Європі загальмувався на багато 

сторіч. В епоху похмурого середньовіччя астрономи займалися лише спостереження-

ми видимих рухів планет і погодженням цих спостережень з прийнятою геоцентричної 

системою Птолемея. 

Раціональне розвиток в цей період астрономія отримала лише у арабів і народів 

Середньої Азії і Кавказу, в працях видатних астрономів того часу - Аль-Баттані (850-

929 рр.), Біруні (973-1048 рр.), Улугбека (1394-1449 рр.) та ін. В період виникнення і 

становлення капіталізму в Європі, який прийшов на зміну феодальному суспільству, 

почалося подальший розвиток астрономії. Особливо швидко розвивалася в епоху ве-

ликих географічних відкриттів (XV-XVI ст.). Нарождавшийся новий клас буржуазії 

був зацікавлений у експлуатації нових земель і споряджав численні експедиції для їх 

відкриття. Але далекі подорожі через океан вимагали більш точних і більше простих 

методів орієнтування та обчислення часу, ніж ті, які могла забезпечити система Пто-

лемея. Розвиток торгівлі і мореплавства настійно вимагало вдосконалення астрономі-

чних знань і, зокрема, теорії руху планет. 
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Розвиток продуктивних сил і вимоги практики, з одного боку, і накопичений на-

глядова матеріал, - з іншого, підготували ґрунт для революції в астрономії, яку і спра-

вив великий польський учений Микола Коперник (1473-1543), що розробив свою гелі-

оцентричну систему світу, опубліковану в рік його смерті. 

Вчення Коперника стало початком нового етапу в розвитку астрономії. Кеплером 

в 1609-1618 рр .. були відкриті закони рухів планет, а в 1687 р. Ньютон опублікував 

закон всесвітнього тяжіння. 

Нова астрономія отримала можливість вивчати не тільки видимі, але і дійсні рухи 

небесних тел. Її численні і блискучі успіхи в цій області закінчилися в середині XIX 

ст. відкриттям планети Нептун, а в наш час - розрахунком орбіт штучних небесних 

тел. 

Наступний, дуже важливий етап у розвитку астрономії почався порівняно недав-

но, з середини ХІХ ст., коли виник спектральний аналіз і стала застосовуватися фотог-

рафія в астрономії. Ці методи дали можливість астрономам почати вивчення фізичної 

природи небесних тіл і значно розширити межі досліджуваного простору. Виникла ас-

трофізика, яка отримала особливо велике розвиток у XX ст. і продовжує бурхливо ро-

звиватися в наші дні. У 40-х роках XX ст. стала розвиватися радіоастрономія, а в 1957 

р. було покладено початок якісно нових методів досліджень, заснованим на викорис-

танні штучних небесних тіл, що у надалі привело до виникнення фактично нового роз-

ділу астрофізики - рентгенівської астрономії. 

Значення цих досягнень астрономії важко переоцінити. Запуск штучних супутни-

ків Землі. (1957, СРСР), космічних станцій (1959, СРСР), перші польоти людини в ко-

смос (1961, СРСР), перша висадка людей на Місяць (1969 р., США), - епохальні події 

для всього людства. За ними послідували доставка на Землю місячного ґрунту, посад-

ка апаратів, що спускаються на поверхні Венери і Марса, посилка автоматичних міжп-

ланетних станцій до більш далеких планет Сонячної системи. 

 
5. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЗИКИ ЯК НАУКИ 

Фізики й астрономи Стародавньої Греції 
Величезний вплив на встановлення фізичних понять і закономірностей здійснили 

мислителі Стародавньої Греції: Арістотель, Архімед, Аристарх Самоський, Демокрит, 

Левкіпп, Піфагор, Птолемей, Евклід. 
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Арістотель (384 – 322 рр. до н. е.) Уза-

гальнив та систематизував знання в галузі 

суспільних і природничих наук свого часу. 

Роботи Аристотеля до XVI ст. вважалися 

«безумовною істиною». Уявлення філософа 

про звукові хвилі збереглись і в сучасній 

фізиці 

 

Демокріт (бл. 460 – бл. 370 рр. до н. е.) 

Висунув ідею атомарної будови матерії. 

Експериментально цю ідею було підтвер-

джено тільки на початку XX ст. 

 

 

Аристарх Самоський (бл. 310 – бл. 230 

рр. до н. е). Висунув ідею геліоцентричної 

будови світу (від грец. helios – Сонце), від-

повідно до якої в центрі всесвіту розташо-

ване нерухоме Сонце, а навколо нього обе-

ртаються планети 

 

Евклід (III ст. до н. е.) заклав основи 

геометричної оптики, сформулював закон 

прямолінійного поширення світла та закон 

відбиття світла (кут відбиття дорівнює куту 

падіння) 

 

Архімед (бл. 287 – 212 рр. до н. е.) За-

провадив поняття центра тяжіння, побуду-

вав теорію рівноваги важеля, дав означення 

моменту сил, експериментально визначив 

закони плавання тіл. Здобутки вченого в 

інженерії – основа для багатьох сучасних 

механізмів 

 

 

Початок нової ери у фізиці 
Ґалілео Ґалілей (1564 – 1642) Засновник експеримен-

тальної фізики. Відкрив принцип відносності в механіці, 
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обґрунтував геліоцентричну будову світу, створив телескоп, зробив відкриття в астро-

номії, винайшов термометр.  

 

Ісаак Ньютон (1643 – 1727) Заклав основи сучасного природо-

знавства; творець класичної механіки. У своїй книзі «Математичні 

начала натуральної філософії» Ньютон сформулював основні закони 

механіки, які визначили розвиток фізики на 300 років наперед. 

 

Учення про теплові двигуни 
Із XVIII ст. бурхливо розвивалася галузь фізики, пов’язана з вико-

ристанням теплових двигунів. На її розвиток найбільше вплинули 

дві події: 

1. винайдення англійським інженером Джеймсом Ваттом 

(1736 – 1819) теплової машини (у 1785 р. одна з таких ма-

шин була встановлена на пивоварному заводі в Лондоні й 

виконувала роботу 24 коней)  

 

2. вихід роботи французького інженера та фізика Саді Карно 

(1796 – 1832) «Міркування про рушійну силу вогню та про машини, здатні роз-

вивати цю силу». Учений проаналізував наявні на той час парові машини й ви-

вів умови, за яких ККД машин сягає максимального значення (тоді їхній ККД не 

перевищував 2%, зараз може становити 60% у парогазових пристроях). 

 

Учення про електрику й магнетизм 
У створення сучасної науки про електричні та магнітні явища визначальний внесок 

здійснили французькі фізики Шарль Кулон (1736 – 1806) і Андре Марі Ампер (1775 – 

1836), данський фізик Ганс Ерстед (1777 – 1851), британські фізики Майкл Фарадей 

(1791 – 1867) і Джеймс Максвелл (1831 – 1879). 

Джеймс Максвелл (1831 – 1879) Створив теорію електромагнітного поля, яка ста-

ла теоретичною основою для сучасної електротехніки та радіозв’язку. 

XX ст. стало часом тріумфального проникнення електромагнетизму в інженерну 

практику і зрештою – у життя суспільства. Електродвигуни, лампи, телебачення, 

комп’ютери, засоби зв’язку та багато іншого ввійшли в повсякденне життя людей. 

 

Розвиток фізики у XX ст. 
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Ернест Резерфорд (1871 – 1937) 

Установив структуру атома як системи, 

що складається з малого за розмірами 

ядра, яке має позитивний заряд, та елек-

тронів, заряджених негативно. Е. Резе-

рфорд вважається «батьком» ядерної 

фізики 

 

Нільс Бор (1885 – 1962) Творець 

квантової теорії планетарного атома, 

розроблював фізичні ідеї квантової ме-

ханіки 

 

Альберт Ейнштейн (1879 – 1955) 

Один із засновників сучасної теоретич-

ної фізики (створив загальну теорію 

відносності, яка стала фундаментом на-

укової космології); за словами самого 

вченого, справжня мета його дослі-

джень «завжди полягала в тому, щоб 

домогтися спрощення теоретичної фі-

зики та її об'єднання в цілісну систему» 

 

Едвін Хаббл (1889 – 1953) Виявив 

розширення Всесвіту й сформулював 

закон Габбла (за яким швидкість взаєм-

ного віддалення (розбігання) галактик є 

пропорційною відстані між ними), 

створив класифікацію галактик 

 

Стівен Вільям Гокінґ (1942 – 2018) 

Фізик-теоретик, відомий своїми дослі-

дженнями в астрофізиці, зокрема теорії 

чорних дір, популяризатор наукових 

знань 

 

 



8 

 

Сучасні уявлення про Великий вибух, чорні діри, розширення Всесвіту із приско-

ренням, про темну енергію пов’язані з працями Е. Хаббла, Р. Оппенгеймера, Х. Снай-

дера, Дж. Уілера, С. Гокінґа та ін. 

 

Сучасна фізика 
 

Райнер Вайс, Баррі К. Баріш і Кіп С. Торн отримали Нобелівську премію 2017 

року за відкриття гравітаційних хвиль, зафіксованих у LIGO – лазерно-

інтерферометричній гравітаційно-хвильовій обсерваторії. 

Нині в Європейській організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) в Женеві активно 

проводять експерименти з дослідження процесів, що відбувалися під час зародження 

Всесвіту. Тож чекаємо на нові відкриття! 

 

ІСТОРІЯ ФІЗИКИ В УКРАЇНІ. 

Природознавство, і фізика, як його складова частина, почало складатися в Укра-

їні з виникненням перших університетів, серед яких провідне місце займала Могилян-

ська академія. Із середини 19-го століття почали закладися університетські фізичні фа-

культети, як в межах царської Росії, так і на теренах Австро-Угорської імперії. Поча-

ток двадцятого століття став свідком розвитку значного числа науково-дослідних ін-

ститутів, серед яких слід особливо відзначити Харківський Фізико-технічний інститут, 

Інститут фізики, Інститут теоретичної фізики. В Україні працювали такі визначні фі-

зики, як Микола Миколайович Боголюбов, Олександр Сергійович Давидов та багато 

інших. 

 

4. ФІЗИКА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ АСТРОНОМІЇ.  

Сучасну астрономію неможливо уявити без фізики, бо в астрономічних 

дослідженнях застосовують усі фундаментальні закони фізики і теорії, широко 

використовують методи фізики. Наприклад, закон всесвітнього тяжіння лежить в 

основі небесної механіки, а на закони геометричної оптики спираються під час 

розробки оптичних схем телескопів. Дослідження спектрального складу світла 

(спектральний аналіз) є основою астрофізики. За допомогою спектрального аналізу 

астрономи навчилися визначати не лише хімічний склад небесних тіл, а й 

температуру, швидкість руху, відстані до них та багато іншого. Водночас вивчення 

Космосу дало змогу зробити багато важливих відкриттів. Наприклад, було виявлено 

невідомі раніше на Землі стани речовини й нові джерела енергії (зокрема, атомна 

енергія). Принцип інерції, відкритий Ґалілео Ґалілеєм, закон всесвітнього тяжіння 

Ісаака Ньютона й загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна — усі ці відкриття 

були зроблені на підставі астрономічних даних. Легенда про яблуко, що впало на 

голову І. Ньютону й підштовхнуло його до виявлення закону всесвітнього тяжіння, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%281659%E2%80%941817%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%281659%E2%80%941817%29
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9C._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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красива. Але геніальній здогадці науковця передував ретельний аналіз руху Місяця 

навколо Землі. А. Ейнштейн вважав, що інтелектуальні здобутки, без яких розвиток 

сучасної техніки неможливий, отримані переважно завдяки спостереженням зоряного 

неба. Нині завдяки астрономії Всесвіт став для дослідників величезною науковою 

лабораторією, в якій відбувається пошук технічних і технологічних рішень на благо 

людини. Астрономія, спираючись на знання з фізики, здобуває фундаментальні знання 

про довкілля, збагачує фізику і хімію результатами досліджень речовини за таких 

фізичних умов (температура, тиск, магнітне поле тощо), які неможливо відтворити в 

земних лабораторіях. 

 

6. Підведення підсумків уроку. 

Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули тему. 

  Астрономія як природнича наука 

  Основні етапи розвитку фізики та астрономії. 

  Фізика як теоретична основа сучасної астрономії».  

 

7. Оголошення домашнього завдання. 

Запишіть домашнє завдання: опрацювати конспект і параграф №2 за підручни-

ком, відповісти на запитання. 

1. Що називають фізичним законом?  

2. Назвіть основні компоненти фізичної теорії.  

3. Які фундаментальні фізичні теорії ви знаєте?  

4. Чому фізика є теоретичною основою сучасної астрономії? Наведіть приклади. 

 

 

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.  

 


