
Фізика-наука про 
природу



фізика від грецького слова                               
«фюзіс»-природа



Фізика -
одна з наук про природу

Фізика - наука про будову матерії і про прості

форми її руху і взаємодії



Історія фізики

 Фізика - одна з

найдавніших наук. Вона 

виникла, коли 

стародавнім людям 

стало цікаво, чому

світиться Сонце, чому

вивергається вулкан, 

чому кипить вода і ще

багато інших питань.



Історія фізики

 Деякі історики науки вважають, що 

природознавство виникло приблизно 

в V столітті до н.е. в Стародавній 

Греції, де на тлі розкладання 

міфологічного мислення виникають 

перші програми дослідження 

природи. Вже в Давньому Єгипті і 

Вавілоні були накопичені значні 

математичні знання, але тільки греки 

почали доводити теореми. Якщо 

науку трактувати як знання з його 

обгрунтуванням, то цілком 

справедливо вважати, що вона 

виникла приблизно в V столітті до 

н.е. в містах-полісах Греції - вогнищі 

майбутньої європейської культури.



Історія фізики

 Арістотеля (384-322 до 

н.е.) називають

хрещеним батьком

фізики: адже назву одну 

з його праць "Фізика" (8 

книг) стало назвою цілої

науки - фізики... 



Історія фізики

 Як ви думаєте, могли 

існувати обсерваторії до 

появи телескопів? 

Виявляється, могли, і

деякі з них збереглися

до цих пір, наприклад, 

ця стародавня

обсерваторія в Китаї. 



Головне меню

Фізичні явища

Головне завдання фізики

Загальнофізичні поняття

Висновок

Методи вивчення фізики

Зв'язок фізики з іншими
науками

Вихід з 
презентації



Фізичні явища - зміни, що
відбуваються в природі



Фізичні явища

 Механічні

 Електричні

 Магнітні 

 Оптичні

 Теплові

 Атомні 



Механічні явища

 Рух літаків і автомобілів

 Обертання Землі навколо Сонця і

супутників навколо Землі

 Коливання маятника



Електричні явища

 Електричний струм

 Притягання і відштовхування

наелектризованих тіл



Магнітні 
явища

 Вплив Землі на 

стрілку компаса

 Дія магнітів на 

залізо

 Магнітна взаємодія 

струмів



Оптичні явища

 Розповсюдження світла в різних

середовищах

 Віддзеркалення світла від дзеркал

 Свічення різних джерел



Теплові 
явища

 Танення льоду

 Кипіння води

 Утворення снігу

 Дія електронагрівальних 

приладів



Атомні явища

 Вибухи атомних 

бомб

 Робота атомних 

реакторів

 Процеси, що

відбуваються

всередині зірок



Головне завдання 
фізики

 Відкрити закони, які 

зв'язують між собою 

різні фізичні явища, що 

відбуваються в природі, 

знайти зв'язок і причини 

явищ



Зв'язок фізики з іншими науками

 Всі науки почалися з ФІЗИКИ, 

бо ФІЗИКА - початок всіх

початків, тобто природа.

 Зв'язки фізики настільки 

багатогранні, що деколи люди 

не бачать їх. Я намагаюся 

подолати цю обмеженість 

розуміння фізики і прагну 

показати зв'язок фізики не 

тільки з природними науками 

(що, загалом, очевидно), але і з 

гуманітарними

Природні 
науки

Астрономія Техніка Філософія



Зв'язок з природними 
науками

За словами акад. С.І.Вавілова щонайтісніший зв'язок

фізики з іншими галузями природознавства привів

до того, що фізика якнайглибшим корінням уросла в

астрономію, геологію, хімію, біологію та інші

природні науки. В результаті утворилися ряд нових

суміжних дисциплін, таких, як астрофізика геофізика,

фізична хімія, біофізика і ін.

назад



Зв'язок з астрономією

 Цей зв'язок можна дуже добре показати

на прикладі науки, що швидко

розвивається, - астрофізики. Раніше

астрономія була не сильно розвинена, 

але після появи фотографії астрофізика

пережила бурхливий розквіт.

назад



З технікою 

 Цей зв'язок має двосторонній характер. Фізика виросла з 

потреб техніки(розвиток механіки у стародавніх греків, 

наприклад було викликано запитами будівельної і 

військової техніки того часу), і техніка, у свою чергу, 

визначає напрям фізичних досліджень (наприклад, свого 

часу завдання створення найбільш економічних теплових 

двигунів викликало бурхливий розвиток термодинаміки). 

З іншого боку, від розвитку фізики залежить технічний 

рівень виробництва. Фізика - база для створення нових 

галузей техніки (електронна техніка, ядерна техніка і ін.). 

назад



Загальнофізичні
поняття

Головне меню

Матерія 

Фізичне тіло

Поле

Речовина



Матерія 

 Філософська категорія для позначення 

об'єктивної реальності, яка 

відображається нашими відчуттями, 

існуючи незалежно від них. З погляду 

фізики мир є рухома матерія, що існує в 

просторі і в часі.

назад



Фізичне тіло

 Всі тіла які нас оточують

назад



Поле

 Основна, разом з речовиною, форма матерії, що 

характеризується відсутністю маси спокою. Поля 

зв'язують основні складові частини речовини 

(елементарні частинки) в єдині системи і передають з 

кінцевою швидкістю дії одних частинок на інших, 

тобто здійснюють фізичні взаємодії. До фізичних 

полів відносяться: гравітаційне поле, 

електромагнітне поле і поле ядерних сил.

назад



Речовина

 Основна, разом з полем, 

форма матерії, що

характеризується

наявністю маси спокою. 

Основні складові

частини речовини -

молекули

назад
Молекула води



Методи вивчення фізики

Експериментальні

Спостереження

Теоретичні



Експериментальний

 Цей метод передбачає

вивчення фізики за 

допомогою дослідів і

експериментів.

назад



Спостереження

 Впродовж багатьох тисячоліть люди методом 
спостереження вивчали такі фізичні явища як 
сонячне затемнення, веселка, північне сяйво.

назад



Теоретичний

 Стародавні мислителі Китаю, 

Єгипту, Греції вважали, що

до правильних виводів і

доказів можна було прідті

завдяки логічному 

мисленню.

 Теоретичний метод 

вивчення фізики полягає в 

постановці проблеми і

побудові математичної

моделі її рішення.

назад



Висновок

 Фізика - одна з наук про природу. Вона виникла ще 

в часи стародавніх греків в V столітті до н.е. З тих пір 

ця наука дуже розвинулася і змінилася. Фізика - це 

наука пов'язана з ще дуже багатьма важливими 

науками.

 За допомогою фізики можна і потрібно пізнавати

світ, оскільки пізнання світу - це рух вперед.

Головне меню



Вивчайте фізику і
навколишній світ
стане значно
зрозумілішим!


