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22.09  гр. 16 

Урок №5-6 

 

Тема: Механічний рух.  Основна задача механіки та способи опису руху 

тіла 

        
       Мета:  
 Поняття механіка як розділ фізики;  
 Ознайомлення учнів з основними поняттями механіки;  
 розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес до фізики і техніки, про-

довжити 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. 

 

 

План 

1. Механічний рух та його види  

2. Відносність механічного руху  

3. Основна задача механіки 

 

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА     

Перше, що впадає у вічі під час спостереження навколишнього світу, — його 

мінливість. Рухаються люди й автомобілі, хмари, зорі та Місяць, листя на деревах і 

краплини дощу. Рухаються також кров у судинах, сік у рослинах, вода у річках. Ха-

рактерною особливістю всіх цих явищ і процесів є зміна положення предметів 

(фізичних тіл) один відносно одного і відносно Землі з плином часу. Чи йде пішо-

хід, чи пролітає літак — їх положення відносно Землі з часом змінюється. Спо-

стерігаючи природні явища, людина з давніх часів намагалася збагнути, що «ру-

хає» Землю та світила. Якщо рух тіл на Землі досить очевидний, то пояснити рух 

небесних тіл було складніше. Відповіді на ці питання дає механіка — розділ 

фізики, в якому вивчаються рух і взаємодія тіл. 

 Механіка — одна з найдавніших наук про природу, наукові основи якої було 

закладено видатним італійським ученим Галілео Галілеєм (1564—1642) та розви-

нуто Ісааком Ньютоном (1642—1727). Основне завдання механіки полягає у 

визначені положення тіла (координати) відносно інших тіл у будь-який момент 

часу. Вивчити рух тіла означає встановити, як змінюється його положення в про-

сторі з плином часу. У свою чергу, механіка поділяється на кінематику (вивчає рух 

тіл, без урахування їх взаємодії, чинників, що його зумовлюють), динаміку (вста-

новлює зв’язки між кінематичними характеристиками руху і чинниками, що його 
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зумовлюють, тобто закони руху) та статику (розглядає умови рівноваги тіл). У ме-

ханіці є фізичні величини, що характеризують рух і зберігаються за певних умов. 

Такими величинами є імпульс та енергія. Властивість імпульсу та енергії зберіга-

тися є одним із фундаментальних законів природи.  

 
1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ ТА ЙОГО ВИДИ 

 

 

 

 

Механіка у своєму складі має кілька розділів, зокрема кінематику. 

 

Інакше кажучи, кінематика не відповідає на запитання на зразок: «Чому саме 

через 2 км зупиниться експрес?», — вона тільки описує рух. А от причини зміни 

руху тіл розглядає розділ механіки, який називають динаміка. 

 

 

 

Механіка — наука про механічний рух матеріальних тіл і про 

взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами 

Основна задача механіки — пізнати закони механічного руху тіл, 

взаємодій між тілами, передбачати поведінку тіл на основі законів 

механіки, визначати механічний стан тіла (координати та швид-

кість руху) в будь-який момент часу 

Кінематика —  розділ механіки, який вивчає рух тіл і при цьому не 

розглядає причин, якими цей рух викликаний. 

Механічний рух — зміна з часом положення тіла (або частин тіла) 

в просторі відносно інших тіл 
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Будь-яке фізичне тіло складається з величезної кількості частинок. Наприклад, 

в 1 см3 води міститься понад 3*1022 молекул. Це в багато разів більше, ніж кількість 

людей на Землі (7,6 · 109, або 7,6 млрд осіб). А щоб визначити розташування тіла в 

просторі, потрібно, говорячи строго, визначити розташування кожної його точки. 

Тож як розв’язати основну задачу механіки? З попереднього курсу фізики ви 

знаєте, що досить часто тіло уявно замінюють його фізичною моделлю — ма-

теріальною точкою. Матеріальна точка не має розмірів, а її маса дорівнює масі 

тіла. 

 

Те саме тіло в умовах однієї задачі можна вважати матеріальною точкою, а в 

умовах іншої — не можна (див. рис.). Далі, якщо не буде спеціальних застережень, 

розглядаючи рух тіла та визначаючи його координати, вважатимемо дане тіло 

матеріальною точкою. 

 

Матеріальна точка — це фізична модель тіла, розмірами якого в 

умовах задачі можна знехтувати. 
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2. ВІДНОСНІСТЬ МЕХАНІЧНОГО РУХУ  

 

Траєкторія, шлях, переміщення, а отже, швидкість руху тіла залежать від 

вибору системи відліку — в цьому полягає відносність механічного руху. 

Переконайтесь у відносності механічного руху: розгляньте рух точки A на ло-

паті гвинта гелікоптера під час його вертикального зльоту, прий нявши, що за час 

спостереження гвинт гелікоптера зробив три оберти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб охарактеризувати зміну положення тіла в просторі, потрібно обрати 

тіло, відносно якого розглядається цей рух. Таке тіло називають тілом відліку. За 

тіло відліку зазвичай приймають таке, яке жорстко пов’язане із Землею (будинок, 

дерево, залізничні колії, причал тощо). Рух планет, наприклад, розглядають 

відносно Сонця, а не Землі чи іншої планети. З метою визначення місця розташу-

вання об’єкта (матеріальної точки) з тілом відліку пов’язують систему координат. 

З метою повної характеристики руху слід вибрати ще й засіб і спосіб вимірювання 

часу, наприклад, годинник, нерухомий відносно тіла відліку 

 

 
Щоб визначити положення тіла в просторі в даний момент часу, з тілом відліку 

пов’язують систему координат, яку задають за допомогою однієї, двох або трьох 

координатних осей (відповідно одновимірну, двовимірну або тривимірну систему 

координат), і прилад для відліку часу (годинник, секундомір тощо).  

 

Тіло відліку — тіло, відносно якого розглядають рух усіх інших тіл, 

про які йдеться в певній задачі 
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Доки не обрано систему відліку, неможливо стверджувати, рухається тіло чи 

перебуває в стані спокою. Наприклад, люди, що сидять у тролейбусі, не рухаються 

відносно одне одного, але разом із тролейбусом вони рухаються відносно полотна 

дороги. 

 

3. ОСНОВНА ЗАДАЧА МЕХАНІКИ.  

Так, астрономи, користуючись законами механіки, можуть точно обчислювати 

координати небесних тіл у будь-який момент часу. Тому вони передбачають такі 

явища, як, наприклад, сонячні та місячні затемнення. Основна задача механіки — 

визначення положення (координати) тіла у будь-який момент часу. Застосування 

законів механіки дає змогу визначити положення тіл не лише в майбутньому, а й у 

минулому. Наприклад, визначити точну дату початку походу князя Ігоря проти по-

ловців історикам допомогли астрономи: оскільки в «Слові о полку Ігоревім», в 

якому описано цей похід, зазначено, що перед вступом Ігоря на землю Половецьку 

відбулося повне сонячне затемнення. За цим астрономічним явищем можна вста-

новити, що подія відбулася у травні 1185 р. Учені, що запускають ракету-носій 

штучного супутника Землі, користуються законами механіки, аби передбачити, де 

перебуватиме супутник у будь-який момент часу. Це є обов’язковою умовою, 

наприклад, успішного стикування супутників, запущених із різних континентів, 

Тіло відліку, пов’язані з ним система координат і прилад для відліку 

часу утворюють систему відліку 
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здійснення посадок на поверхні Місяця, Марса чи Венери. Щоб влучити в ціль, 

траєкторію артилерійського снаряда розраховують за законами механіки. Крім 

того, за допомогою законів класичної механіки можна обчислити швидкість тіл, 

період їх обертання, гальмівний шлях транспортних засобів і виконати багато 

інших завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця шляху в СІ — метр: 

[𝑙] = 1 м. 

 

З’єднаємо напрямленим відрізком (вектором) положення астероїда на момент 

початку спостереження з його положенням наприкінці. Цей вектор — переміщення 

астероїда за даний інтервал часу. 

 

 

Переміщення 𝑆  — це векторна величина, яку графічно подають у 

вигляді напрямленого відрізка прямої, який з’єднує початкове і кін-

цеве положення матеріальної точки 

Шлях — це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії або 

довжині її певної ділянки 

Досліджуючи рух астероїда Бенну по орбіті, розміром астероїда можна знехтувати та вва-

жати його матеріальною точкою (а); плануючи спуск на астероїд робота, розмірами астероїда 

нехтувати не можна (б) 
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Переміщення вважають заданим, якщо відомі напрямок і модуль переміщення. 

Модуль переміщення s — це довжина вектора переміщення. 

Одиниця модуля переміщення в СІ — метр: 

[𝑠] = 1 м. 

У більшості випадків вектор переміщення не напрямлений уздовж траєкторії 

руху тіла: шлях, пройдений тілом, зазвичай більший, ніж модуль переміщення. 

Шлях і модуль переміщення виявляються рівними, тільки коли тіло рухається 

вздовж прямої в незмінному напрямку. 

 

 

 

 

 

Якщо відомі початкові координати і переміщення 

тіла на даний момент часу, можна визначити положення 

тіла в цей момент часу, тобто розв’язати основну задачу 

механіки. Однак за формулами, записаними у вектор-

ному вигляді, здійснювати обчислення доволі складно, 

адже в цьому випадку доводиться постійно враховувати 

напрямки векторів. Тому для розв’язування задач вико-

ристовують проекції вектора переміщення на осі коор-

динат.   

 

1. Узагальнення та систематизація знань. 

Мета уроку виконана. 

2. Підведення підсумків уроку. 

Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули тему, яку? «Механічний 

рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла».  

 

3. Оголошення домашнього завдання. Опрацювати параграф 3. 

 

Дайте відповіді на запитання: 

 

1. Що таке механічний рух? 

2. Що таке траєкторія? 

3. На які види поділяють рухи залежно від траєкторії? 

4. Що розуміють під матеріальною точкою? 

5. Коли тіло можна вважати матеріальною точкою, а коли — ні? Наведіть 

приклади. 

6. Що називають системою відліку? З чого вона складається? 

7. У чому полягає основна задача механіки? 

Наведіть приклади руху тіл, за якого:  

а) шлях дорівнює модулю переміщення;  

б) шлях є більшим за модуль переміщення;  

в) модуль переміщення дорівнює нулю. 
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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.  

 


