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ПЕРЕДМОВА 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців та 

педагогів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній 

роботі. Науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що 

передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями 

творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Вона полягає в пошуковій 

діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така 

діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і 

відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової 

діяльності суб'єктивний характер "відкриттів" студентів може набувати певної 

об'єктивної значущості та новизни. 

Наукове дослідження - це результат самостійного розроблення певної наукової 

проблеми студентом. Воно обов'язково містить результати власного пошуку, власні 

висновки і гіпотези. 

На Фізико-математичному факультеті Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова особлива увага приділяється роботі по залученню 

до науково-дослідної і науково-практичної роботи обдарованої студентської молоді. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується 7 

кафедрами інституту, при яких функціонують студентські наукові гуртки та наукові 

семінари.  У центрі уваги студентів-науковців - сучасні проблеми фізики, математики, 

інформатики та методик їх навчання. 

 3-7 квітня 2017 року на Фізико-математичному факультеті відбулась звітна 

наукова студентська конференція «Освіта та наука – 2017», під час якої студенти 

факультету представили результати своїх наукових досліджень. В роботі 7 секцій взяло 

участь 110 студентів. На пленарному засіданні виступили 7 студентів, що представили 

результати досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних наук.  

П’ятнадцятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

фізико-математичні етюди» містить статті, підготовані студентами за результатами 

виступів на конференції.  

Шановні студенти, якщо вас захоплює наукова творчість у галузі математики, 

фізики, інформатики, ви маєте власні наукові результати, то редакційна колегія 

збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у збірнику студентських 

наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». 

Вимоги до оформлення статей та інформацію для авторів дивіться на сайті 

Фізико-математичного факультету. 

Гончаренко Я.В.  
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Кириченко Н. А. 

Фізико-математичний факультет НПУ імені М.П. Драгоманова 

Науковий керівник: академік НАПН України,  

                                      доктор фізико-математичних наук, професор Шут М. І. 

 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЕНТАПЛАСТУ ТА 

ДИСПЕРСНОГО ЙОДИДУ СРІБЛА 

 

Анотація. В статті наведено результати дослідження механічних характеристик 

композиційних матеріалів, отриманих ультразвуковим методом. Проводимо аналіз 

отриманих результатів. 

Ключові слова: полімерні композиційні матеріали, властивості полімерів, 

пентапласт,  йодид срібла. 

 

Abstract. In article results of research of mechanical characteristics of composite 

materials obtained by ultrasonic method. Analyze the obtained results. 

Key words: polymer composite materials, properties of polymers, рentaplast, silver 

iodide. 

 

Розробка перспективних матеріалів і технологій є одним із перспективних 

напрямів розвитку фундаментальних та прикладних досліджень. У зв’язку з цим 

актуальним є створення нових функціональних матеріалів типу діелектрик - 

суперіонік із фазовими переходами в експлуатаційному температурному 

інтервалі, що мають властивості інтенсивного поглинання ультразвуку у 

мегагерцовому діапазоні. 

У роботі [1] повідомлялось про розробку нових ПКМ на основі стійкого 

до дії розчинників, теплостійкого та технологічного при переробці у вироби 

пентапласту і дисперсного суперіоніка йодиду срібла з фазовим переходом типу 

діелектрик – суперіонік при 420 К.   

В якості об’єкту дослідження нами було обрано високомолекулярний 

поліетер – пентапласт. Хімічна формула пентапласта має вигляд:  

C

CH2Cl

CH2Cl

CH2CH2 O

n  

Комплекс властивостей пентапласту дозволяє його використання в якості 

конструкційного матеріалу для виготовлення деталей точних розмірів, захисних 

покриттів різноманітної апаратури, ємностей, що експлуатуються в агресивних 
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середовищах. Вироби з пентапласту можуть також використовуватись у 

медицині, нафтохімічній промисловості, радіо- та електротехніці тощо.  

В якості дисперсного наповнювача було обрано йодид срібла (AgI.  

Йодид срібла - жовто-зелена кристалічна речовина, яка погано розчиняється у 

воді, так при 298 К в 100г води розчиняється 0,25-10
-6

 г. Помітно розчиняється 

концентрованих розчинах йодидів лужних металів, особливо при нагріванні. 

Йодид срібла отримували з розчину нітрату срібла при додаванні йодиду калію:

  

АgNО3 + КІ    АgI↓ + КNO3 

AgI виявляє високу чутливість до впливу теплових, електричних та силових 

полів. Зокрема, під впливом електричних полів температура фазового переходу 

може понижуватися на десятки градусів. Під впливом тиску температура 

фазового переходу теж понижується. 

Дослідження фізико-механічних властивостей ПКМ проводили 

імпульсним фазовим методом при кімнатній температурі. Для реалізації 

імпульсного фазового методу використовували вимірювач швидкості та 

поглинання ультразвуку ―УС-12-ИМ‖, ультразвукові випромінювач та приймач 

із буферними стержнями.  

Концентраційні залежності швидкості поширення ультразвуку, 

коефіцієнта поглинання, ―стрибка‖ коефіцієнта поглинання ультразвуку ПКМ за 

зміни частоти представлені на рис. 1 (а - в). 
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Рис. 1. а) Концентраційна залежність швидкості поширення ультразвуку. 

Із рис. 2 (а) видно, що залежність швидкості поширення ультразвуку від 

вмісту наповнювача в системі пентапласт – AgI можна розбити на три характерні 

ділянки. За малого вмісту наповнювача (0 – 10 %) спостерігається відносно 

незначне зменшення швидкості ультразвуку. Причому, інтенсивність зменшення 

зростає з підвищенням частоти ультразвуку. Друга ділянка 10 – 30% відповідає 
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інтенсивному падінню швидкості поширення ультразвуку. При цьому 

спостерігається інверсія зміни значень швидкості від частоти. Тобто, мінімальне 

значення швидкості має місце для найвищої  частоти 10 МГц  і,  навпаки, 

найбільше – для найнижчої частоти 5 МГц. Третя  ділянка 30 – 100% відповідає 

поступовому збільшенню швидкості ультразвуку. Причому, як видно з рис. 2 (а), 

швидкість ультразвуку для всіх концентрацій AgI фактично є меншою від її 

значення для чистих пентапласту і йодиду срібла. 
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Рис. 1. б) Концентраційна залежність коефіцієнта поглинання на частотах: 1 – 5 

МГц, 2 – 7,5 МГц, 3 – 10 МГц. 

На концентраційних залежностях поглинання ультразвуку системи 

пентапласт – AgI також можна виділити три характерні ділянки. Для малих 

концентрацій AgI має місце швидке зростання поглинання. На проміжних 

концентраціях поглинання практично не змінюється зі збільшенням вмісту AgI. 

На третій ділянці за великого вмісту наповнювача (φ > 60 %) спостерігається 

стрімке зменшення поглинання. Таким чином, характерним для композитів 

системи є значне зростання поглинання ультразвуку в порівнянні з вихідними 

складовими – як з полімером так і з наповнювачем, яке пов’язане, більш за все, зі 

змінами структури полімерної матриці. 
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Рис. 1. а)  Концентраційназалежність “стрибка” коефіцієнта поглинання 

ультразвуку при зміні частоти: 1 – 5   7,5 МГц, 2 – 7,5   10 МГц, 3 – 5   10 МГц. 

На концентраційних залежностях ―стрибка‖ коефіцієнта поглинання 

ультразвуку (рис. 2 (в)) можна виділити чотири ділянки. За малого вмісту AgI 

(0 – 10%) спостерігається зростання значення ―стрибка‖ поглинання (Δα) зі 

збільшенням вмісту наповнювача. Для концентрацій, що відповідають інтервалу 

10 – 20 %, відбувається значне зниження величини ―стрибка‖, що залежить від 

зміни частоти. Третя ділянка, з вмістом  20 – 60 % AgI супроводжується значним 

зростанням величини ―стрибка‖ коефіцієнта поглинання. Четверта (φ > 60 %) 

характеризується зниженням значення ―стрибка‖ поглинання за зміни частоти. 

Спільний аналіз концентраційних залежностей швидкості, поглинання та 

―стрибка‖ поглинання ультразвуку дозволяє, в певній мірі, пояснити динаміку 

зміни структури та розмірів структурних неоднорідностей системи пентапласт – 

AgI. Оскільки значення швидкості ультразвуку для всіх концентрацій практично 

є значно нижчими, ніж для окремо взятих полімерної матриці і наповнювача, 

можна зробити висновок, що при поєднанні в композиті складових із близькою 

швидкістю поширення ультразвуку має місце значне зниження пружності 

композиту в порівнянні з компонентами. Очевидно, це може відбуватись за 

рахунок значної зміни структури складових системи.  
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ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ 

 

Анотація.  В роботі представлено огляд основних теплофізичних властивостей 

полімерів, а також теплоємності полімерів. Для дослідження обрано матеріали на 

основі епоксидних полімерів. Запропоновано для покращення теплофізичних 

властивостей, використовувати порошкові метали як наповнювачі. 

Ключові слова: полімерні композити, динамічний калориметр, властивості 

полімерів, метали як наповнювачі. 

 

Abstract. This paper provides an overview of the basic thermal properties of polymers 

and polymer heat capacity. To study selected materials based on epoxy polymers. Proposed to 

improve the thermal properties, use metal powders as fillers. 

Key words: polymer composites, dynamic calorimeter, properties of polymers, metals 

as fillers. 

 

Мета дослідження: з’ясувати особливості впливу температури на 

структуроутворення епоксидного полімеру, його теплофізичні властивості, та 

стійкість матеріалу до агресивних середовищ. 

Актуальність роботи. Полімерні композиційні матеріали  здатні 

задовольнити сучасні вимоги до властивостей конструкційних матеріалів. 

Завдяки унікальному комплексу властивостей, полімерні композиційні матеріали  

на основі епоксидних полімерів є незамінними у багатьох сферах застосування. 

Епоксидні полімери наповнені металами використовуються в якості 

електропровідних, теплопровідних та магнітопровідних клеїв та герметиків.  

Полімери  — природні та штучні високомолекулярні 

сполуки, молекули яких складаються з великого числа повторюваних однакових 

або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або 

координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги. [1]. 

Теплоємність системи визначають як відношення кількості теплоти 

системи в якомусь процесі, до зміни її температури. Це визначення теплоємності 

являється загальним і може бути застосоване до будь - якої системи, яка 

складається з одного чи з багатьох компонентів. [3].  

Одним із видів полімерів є епоксидні полімери, вони характеризуються 

високими адгезійними, механічними, електричними та іншими властивостями. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3
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Це у багатьох випадках роблять їх незамінними в якості основи клеїв, 

лакофарбових покриттів, компаундов та інших пластиків. Дякуючи цьому 

епоксидні смоли зайняли важливе місце в багатьох промислових  полімерних 

матеріалах. Промисловий випуск, застосування і розробка нових епоксидних 

полімерів і композицій на їх основі розвиваються великими темпами. Крім того, 

ці полімери зазвичай служать моделями для вивчення найбільш характерних 

властивостей сітчаcтих полімерів. 

Для вимірювання питомої теплоємності використовувався динамічний 

калориметр. 

 
Рис. 1: Будова динамічного калориметра. 

 

Калориметр складається: з теплопровідного корпусу великої ємкості, з 

симетрично розміщеними всередині нього вимірювальними комірками – 

діатермічними оболонками (3); блоків живлення, компенсації та реєстрації. 

Корпус калориметра вміщений у термокриокамеру (7). 

Блок живлення забезпечує створення наростаючої в часі напруги, яка подається 

на нагрівник вимірювальної комірки (6). При цьому забезпечується  режим 

близький до лінійного нагрівання, коли температура прямопропорційна часові. 

При такому режимі нагрівання на термобатареях (4) виникає термо – ерс, 

пропорційна величинам ΔТ1 та ΔТ2, а, отже,  і теплоємностям еталону (2) та 

зразку (1). 

Теплоємність мікросітчатих полімерів та епоксидних смол, зокрема, має 

значно складніший характер, ніж аналогічна залежність для лінійних полімерів, 

що обумовлюється як значною міжмолекулярною взаємодією так і наявністю 
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вузлів. Як показують результати досліджень, теплоємність сітчастих полімерів 

залежить не тільки від їх структури, але і від особливостей протікання 

молекулярно-кінетичних процесів на молекулярному та надмолекулярному 

рівнях. Більша частина цих процесів має релаксаційну природу.  [4] 

На рис. 2 представлена температурна залежність питомої теплоємності 

аморфного полімеру. 

           Cp, 
               

Ккг
Дж


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0                           T1        Ta              T2          T, K  
Рис.2: Вигляд графіка типової залежності питомої теплоємності полімеру 

від температури в області склування. 

 

T1 – температура початку стрибка склування,  

T2 – температура кінця стрибка склування,  

Tα – температура склування. 

  В області склоподібного стану спостерігається близьке до лінійного 

зростання Ср з температурою, що обумовлено збільшенням рухливості 

кінетичних елементів макромолекул при нагріванні. Час релаксації, пов’язаний з 

перегрупуванням великих ділянок макромолекул, значний, тому перегрупування 

макромолекул практично загальмоване, і поглинуте із зовні тепло іде на 

збільшення енергії коливань частин макромолекул і місткових зв’язків 

тривимірної структури. [5] 

 Особливу увагу виділено фізикохімії наповнених епоксидних композицій, 

так як основною перевагою епоксидних полімерів являється їх працездатність 

при високих ступенях наповнення в умовах, коли деформація обмежена 

підложкою[2]. 

На даний момент полімери відіграють дуже важливу роль у житті 

людства. Полімери широко застосовуються промисловістю багатьох країн світу 

для ремонту металевих конструкцій та машин. Деталі із металонаповнених 

епоксидних полімерів вирізняються цілим комплексом цінних властивостей, 
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зокрема значною механічною міцністю, теплостійкістю, стійкістю до агресивних 

середовищ, атмосферного старіння, стирання тощо. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРЕМНІЮ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПАКЕТА ПРОГРАМ QUANTUM ESPRESSO 

 

Анотація. Шляхом моделювання обгрунтовано енергетичну «вигідність» 

алмазної структури кремнію в порівнянні з ОЦК та ГЦК кристалічними структурами. 

Визначено параметри рівняння стану та розраховано пружні константи кристалічного 

кремнію. 

 

При розробці нових та вдосконаленні існуючих матеріалів важливу роль 

відіграє комп’ютерне моделювання. Для моделювання використовують 

спеціальні пакети програм. Один з таких пакетів називається Quantum 

ESPRESSO. Quantum ESPRESSO — це інтегрований пакет комп'ютерних 

програм для електронно-структурних розрахунків та моделювання матеріалів, 

оснований на теорії функціонала густини, плоских хвилях та псевдопотенціалах 

[1]. Пакет Quantum ESPRESSO є вільно доступним на основі GNU General Public 

License, тобто цей пакет програм можна вільно використовувати, модифікувати 

та поширювати. 

 В даній роботі за допомогою однієї з програм пакету Quantum ESPRESSO, 

а саме pw.x, розраховувалась повна енергія елементарної комірки та тензор 

напруженості кремнію. У всіх випадках самоузгоджені розрахунки проводились 

за умови сталості об’єму та форми елементарної комірки, а також фіксованих 

положень атомів в комірці. 

 Відомо, що кремній за звичайних умов кристалізується в структурі типу 

алмазної. Кристалічна гратка кремнію є гранецентрованою кубічною. З кожним 

вузлом гратки пов’язано два атоми кремнію. Розраховуючи повну енергію, що 

припадає на один атом кремнію в рівноважних умовах для різних кристалічних 

структур, можна пояснити енергетичну вигідність певної кристалічної 

структури. В даній роботі розраховано повну енергію примітивної елементарної 

комірки кремнію з алмазною, об’ємноцентрованою кубічною (ОЦК) та 

гранецентрованою кубічною (ГЦК) структурами. В першому випадку 

примітивна елементарна комірка містила два атома кремнію, а в двох інших — 

по одному атому. Для кожної з кристалічних структур розрахунки повної енергії 

проводились для ряду значень параметра гратки поблизу рівноважного стану 

відповідної структури. На рисунку рис. 1 зображено результати розрахунків 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2016, № 15 
 

 
 

 

 

15 

повної енергії для ОЦК, ГЦК та алмазної кристалічних структур кремнію. 

Видно, що мінімум енергії, який відповідає рівноважному стану алмазної 

структури кремнію, є найнижчим, тому кристалічна структура кремнію типу 

алмазної енергетично більш вигідна, ніж дві інші. Аналогічно можна було б 

розглянути будь-яку іншу гіпотетичну кристалічну структуру кремнію. 

 

 
 

Рис. 1. Залежність енергії, яка припадає на один атом, від параметра 

елементарної комірки для трьох кристалічних структур кремнію. 

 

Стан будь-якого твердого тіла можна описати за допомогою деякого 

рівняння стану. Відомо декілька рівнянь стану твердого тіла, зокрема рівняння 

стану Берча-Мурнагана, яке має такий вигляд: 
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 Для визначення параметрів рівняння стану Берча-Мурнагана для кремнію 

були проведені розрахунки повної енергії елементарної комірки кремнію для 
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ряду значень об’єму примітивної елементарної комірки. Розрахунки 

проводились поблизу рівноважного стану кристалічної структури кремнію. На 

рис. 2 зображено розрахункові точки та результат їх апроксимації методом 

найменших квадратів. В якості апроксимуючої функції використано рівняння 

Берча-Мурнагана. Апроксимація дозволила визначити чотири параметри 

рівняння стану для кремнію. 

 

 
 

Рис. 2. Апроксимація результатів розрахунків рівнянням стану Берча-Мурнагана. 

 

В таблиці 1 приведено отримані параметри, а також деякі відповідні 

експериментальні значення. Незначні відносні похибки рівноважних значень 

параметра елементарної комірки та об'ємного модуля пружності кремнію 

свідчать про надійність використаного способу оцінки параметрів стану 

твердого тіла. 

 

Таблиця 1. Параметри рівняння стану Берча-Мурнагана для кремнію. 

3
00 4Va   – параметр елементарної комірки. 

Величина Розрахунок Експеримент [2] Похибка 

0E , еВ -215,7   

0a , Ǻ 5,402 5,430 0,52 % 

0B , 10
10

 Н/м
2
 9,422 9,88 5,6 % 

'
0B  4,164   
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Пружні властивості відіграють важливу роль в матеріалознавстві та 

технології. Для розрахунку пружних констант кремнію була використана 

програма ElaStic, яка дає можливість визначити тензори пружності другого 

порядку (константи пружності) для будь-якої кристалічної структури на основі 

першопринципних розрахунків повної енергії або напружень [3]. Ця програма 

також є вільно доступною і в ній передбачено використання Quantum 

ESPRESSO. На першому етапі роботи ElaStic визначила точкову групу симетрії 

кристалічної структури кремнію та вид симетрії тензора пружності другого 

порядку. Також ElaStic з врахуванням симетрії створила декілька файлів-завдань 

для розрахунку напружень, які виникають у відібраних деформованих 

елементарних коміроках кремнію. Потім ці напруження були розраховані за 

допомогою програми pw.x з пакету Quantum ESPRESSO. На другому етапі 

роботи ElaStic використала розраховані значення напружень для визначення 

трьох ненульових незалежних пружних констант кремнію. Отримані значення 

пружних констант, а також відповідні експериментальні значення приведено в 

таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Пружні константи кристалічного кремнію. 

 

Константа Розрахунок Експеримент [4] Похибка 

11c , ГПа 160,0 165,64 3,4 % 

12c , ГПа 61,7 63,94 3,5 % 

44c , ГПа 76,7 79,51 3,5 % 

 

Видно, що розраховані значення досить добре узгоджуються з 

експериментальними, але є трохи заниженими в порівнянні з останніми. 

Використання Quantum ESPRESSO та ElaStic дає можливість досить 

просто оцінити важливі характеристики різноманітних матеріалів. Доступність 

пакета Quantum ESPRESSO та відносна нескладність застосування його програм 

дозволяє розглядати цей пакет як основу практикуму з основ квантово-

механічного моделювання речовин для студентів старших курсів. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИСВІТЛЕННЯ СУЧАСНИХ  

ПРОБЛЕМ ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

 

Анотація. У даній статті розглядається вивчення питань сучасної фізики в 

основній школі, як основа формування фізичної картини світу учнів. 

 

Як відомо, у 2014 році  було затверджено новий Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти, який у повній мірі висвітлив 

масштабну роботу з модернізації змісту освіти, зокрема фізичного компоненту 

освітньої галузі ―Природознавство‖. Слід відзначити, що до розроблення нової 

програми з фізики були залучені не лише відомі науковці, представники 

Національної Академії педагогічних наук України та Національної академії наук 

України, але й представники учительської спільноти.  

Структурування за розділами, яке має місце у новій програмі, дозволяє 

об’єднати в розділах ті факти, які є однаковими за природою або описуються 

одними й тими самими законами. У результаті такого об’єднання в учнів 

виробляються загальні підходи до аналізу фізичних явищ та уміння щодо 

користування загальними методами для розв’язання тих чи інших фізичних 

проблем і завдань. Головною особливістю нової програми з фізики (і, 

відповідно, нових підручників) є струнка логічна послідовність навчального 

матеріалу, виокремлення ключових питань. У  стандарті фізичної освіти 

наголошується на тому, що у основній школі  навчання фізики спрямоване на 

усвідомлення сучасної фізичної картини світу, формування наукового світогляду 

учнів, опанування наукового пізнання. 

Проте питання, які відображають стан фізики як науки на сучасному стані 

розвитку, у навчальній програмі з фізики викладено не в достатній мірі. 

Наприклад, при вивченні теми «Етапи становлення атомної теорії будови 

речовини. Перша модель будови атома», ( розділ  4. «Атомне ядро. Ядерна 

енергетика»)в 9 класіучні мають ознайомитися  з питаннями «Що таке синтез 

ядер?», «Чому світить Сонце?».  

Також слід зупинитися на розгляді проблеми, яку можна сформулювати 

таким чином: «Чому одержання термоядерної енергії – це головне завдання 

сучасної фізики?». Учням слід розповісти, що важко навіть передбачити, як 

змінилася б наша економіка, виробництво, життя, якщо б людство підкорило 

собі термоядерну енергію і навчилося використовувати її у мирних цілях.Але 
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обмежитися розглядом лише проблеми термоядерного синтезу вочевидь замало. 

Курс фізики основної школи необхідно поповнити питаннями, які стосуються 

окремих найголовніших проблем сучасної фізики.  

Зокрема, не можливо залишити без уваги проблемиелектронної оптики яка 

використовується не тільки для створеннямікроскопа нового типу7 клас, розділ 

3. «Світлові яища» . Значення її зростає надзвичайно швидко. Як атоми 

з'єднуються, утворюючи фізичні тіла, які можна зважити на терезах, можна 

відчути їх теплоту, розміри або твердість і з якими ми маємо справу в житті, в 

техніці і т.д.  Яким же чином властивості атомів проявляються у твердих тілах? 

Такождо цих прикладів необхідно додати ще один який висвітлює пробему, ще 

зовсім не розроблену – це використання напівпровідників для термоелементів 

(тема «Провідники, напівпровідники, ізолятори. Електризація через вплив», 

розділ 4.  «Електричні явища» 8 клас). 

Надзвичайно важливо ознайомити учнів із фізикою сучасності (8 клас 

розділ 1.«Тепловий рух атомів і молекул. Температура»), а саме з питанням 

«Рідкі кристали їх використання. Полімери. Наноматеріали». 

Слід акцентувати, що наноматеріали — матеріали, створені з 

використанням наночасток або за допомогою нанотехнологій, що мають певні 

унікальні властивості, зумовлені присутністю цих частинок у матеріалі. При 

вивченні слід звернути увагу, що чим менше розмір кластера, тим яскравіше 

виражені специфічні властивості матеріалу, наприклад, температура плавлення, 

питомий опір, твердість, міцність. Слід також наголосити про широке 

поширення в даний час наноструктурної кераміки. Завдяки таким властивостям, 

як високотемпературна міцність, хімічна стійкість і легкість, вони 

використовуються в аерокосмічній техніці, в ортопедії і стоматології, в тих 

випадках, коли необхідні водонепроникність і захист від корозії.  

Нанокомпозити які отримали широке застосування при виготовленні 

нових матеріалів за рахунок покращення своїх властивостей через введення в 

них наночастинок. 

Під час вивчення у 8 класі розділу 2 «Електричні явища. електричний 

струм», ( тема «Електричний струм у металах»)доречно звернути увагу на 

питання надпровідності, розкривши сутність  високотемпературних 

надпровідників (ВТНП). До яких відносяться сполуки, що основані на оксидах 

міді і мають температуру надпровідного переходу в області азотних температур. 

Учні мають усвідомити, що  високотемпературні надпровідники - це 

матеріали, які поводяться як надпровідники на незвично високих температурах. 

Головною перевагою високотемпературних керамічних надпровідників є те, що 

їх можна охолоджувати порівняно дешевим зрідженим азотом (це відкриває 

шлях до широкого використання ВТНП у промисловості), а недоліком – мала 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
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міцність. Корисним буде почути учням і те що тривають дослідження, що мають 

на меті розроблення матеріалів, що можуть перебувати у надпровідному стані за 

кімнатної температури (КТНП). 

Отже, такий підхід  дозволить сформувати в учнів позитивний фізичний і 

науковий світогляд сьогодення, а це, в свою чергу, забезпечить виконання 

головного завдання фізики як навчального предмету – усвідомлення учнями 

сучасної фізичної картини світу. За таких умов можна буде говорити про 

становлення предметної компетентності учнів з фізики. 

Як це доцільно робити в навчанні фізики? 

Навчальна діяльність має поєднувати: різні форми самостійної роботи 

учнів; проблемне навчання; дослідницькі та творчі роботи; використання 

фізичних ігор, ребусів, цікавих задач. Як показала практика, залучення учнів до 

таких видів роботи під час навчання фізики в основній школі сприяє 

формуванню позитивного пізнавального інтересу до її вивчення, що виявляється 

в активізації їх діяльності не лише на уроці, а й у позаурочний час. Тим самим 

учні підвищують рівень знань як з фізики, так й з інших предметів.  

Такі завдання цілком відповідають, змісту нової навчальної програми з 

фізики. Адже її науковий рівень нової програми не знизився, а у деяких 

питаннях навіть підвищився. Чи простішим завданням для учнів буде побудова 

графіків рівномірного і нерівномірного рухів  та розв’язання задач за цими 

графіками, ніж була побудова ходу променів у лінзі? Зараз відповісти на це 

запитання складно, це покаже час. Але рівень підготовленості учнів до 

сприйняття такого навчального матеріалу, на жаль, є незадовільним, що 

вимагатиме від учителів докорінного покращення методик викладання і 

висуватиме нові вимоги до їх професійних дій. Структурування за розділами, яке 

має місце у новій програмі, дозволяє об’єднати в розділах ті факти, які є 

однаковими за природою або описуються одними й тими самими законами. У 

результаті такого об’єднання в учнів виробляються загальні підходи до аналізу 

фізичних явищ та уміння щодо користування загальними методами для 

розв’язання тих чи інших фізичних проблем і завдань. Головною особливістю 

нової програми з фізики (і, відповідно, нових підручників) є струнка логічна 

послідовність навчального матеріалу, виокремлення ключових питань. У  

стандарті фізичної освіти наголошується на тому, що у основній школі  навчання 

фізики спрямоване на усвідомлення сучасної фізичної картини світу, 

формування наукового світогляду учнів, опанування наукового пізнання. 

Зрозуміло, що освічена людина має мати уявлення про події у світі науки, 

має розуміти, які перспективи відкривають перед людством роботи у галузі 

фізики, біофізики та біоінженерії, які блага у зв’язку з цим одержить наша 

цивілізація і яка нам загрожує небезпека. Отже, молода людина має бути 
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обізнана  у тому, що відбувається на передньому краї науки, інакше її 

освіченість є сумнівною.  

А для цього необхідно мати сформоване наукове мислення, основою якого 

є мислення фізичне, адже сучасна фізика та астрономія – найважливіше джерело 

знань про навколишній світ, основа науково-технічного прогресу і разом з тим – 

один з найважливіших компонентів людської культури.  
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ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ – НОВА СХОДИНКА У РОЗУМІННІ ВСЕСВІТУ 

 

Анотація. У цій статті наводиться описана інформація про гравітаційні хвилі, 

причини їх виникнення. А також можливості, які може надати подальше їх вивчення. 

 

11 лютого 2016 року відбулася знакова подія в науковому світі.Науковці 

анонсували революційний прорив в астрономії - виявлення гравітаційних хвиль. 

Це ознаменувало появу нового способу спостереження за Всесвітом. 

Гравітаційні хвилі – це коливання, що виникають при пришвидшенні 

будь-якого об'єкта і розходяться Всесвітом зі швидкістю світла, як кола на 

поверхні води після кинутого каменя.Правда, якщо хвилі на воді – це коливання 

молекул, то гравітаційні хвилі – це стиснення і розтягнення самого простору-

часу. Утворюються гравітаційні хвилі при русі будь-яких масивних тіл зі 

змінним прискоренням. Найгучніші події у Всесвіті –зіткнення нейтронних зірок 

і злиття чорних дір – утворюють найпотужніші хвилі, одну з яких і було 

зафіксовано. 

Як стверджують дослідники проекту LIGO (Лазерно-

інтерферометричноїгравітаційно-хвильової обсерваторії), вони навчилися 

вловлювати коливання простору-часу, використовуючи два ідентичні L-подібні 

гігантські детектори, які працюють в унісон і віддалені один від одного на 3000 

км: один – у Лівінгстоні, штат Луїзіана, а другий – у Хенфорді, штат Вашингтон. 

Подія, що породила цю гравітаційну хвилю, відбулася в далекій галактиці 

1,3 мільярда років тому. Дві чорні діри почали зближуватися і обертатися по 

спіралі одна щодо одної. У результатівони злилися в одну кулю, випустивши 

потік особливо потужних гравітаційних хвиль. 

Ці хвилі досягли нашої планети 14 вересня 2015 року і струсонули Землю. 

Дослідники LIGO зафіксували цей сплеск о 5.51 на детекторі в Лівінгстоні і 

через сім мілісекунд – на детекторі в Хенфорді. 

Майже п'ять місяців з моменту виявлення гравітаційної хвилі – до 11 

лютого 2016 року – науковці тримали відкриття в таємниці, тестуючи і 

перевіряючи отриманий сигнал, зокрема за допомогою звичайних телескопів. У 

підсумковому дослідженні, підписаному 1004 авторами й опублікованому в 

журналі PhysicalReviewLetters, команда LIGO повідомила, що ймовірність 
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помилки мізерно мала (приблизно 0,00003%), і висловила надію, що незабаром 

зможе фіксувати по кілька гравітаційних хвиль на місяць. 

Для проведення експерименту знадобилося $1,1 млрд і понад тридцять 

років роботи. У проекті LIGO були задіяні більш як 1000 науковців із 16 країн. 

Складність виявлення гравітаційних хвиль така велика, що навіть Альберт 

Ейнштейн, який уперше описав їх 1916 року, висловлював сумніви в тому, що 

дослідники зможуть колись їх зафіксувати. Більше того, у 1930-х роках він 

поставив під питання власне відкриття, засумнівавшись у тому, що ці хвилі 

існують насправді. 

1979 року Каліфорнійський та Массачусетський технологічні інститути 

запропонували спосіб виявлення гравітаційних хвиль, і Національний науковий 

фонд США погодився профінансувати експеримент.Ідея полягала у створенні 

детектора, який складається з двох 4-кілометрових тунелів, розташованих під 

кутом 90 градусів. Проходячи крізь детектор, гравітаційна хвиля деформує його 

так, що одна з труб подовжується, а друга – стає коротшою. Зафіксувати це 

явище дає змогу лазерний промінь, який рухається тунелями зі швидкістю світла 

і дуже точно вимірює їхні довжини кожен момент часу. 

1999 року інститути приступили до будівництва двох детекторів LIGO і 

2001 року ввели їх в експлуатацію. Проте після дев'яти років безуспішних 

спостережень науковці зрозуміли, що необхідно створити чутливішу систему, 

яку було ввімкнено у вересні 2015 року.Чутливість критично важлива, адже 

розтягування і стиснення простору-часу під впливом гравітаційних хвиль 

надзвичайно мале. Під впливом хвилі, яку вловила команда LIGO, галактика 

Чумацький шлях змінюється в діаметрі на ширину долоні, а 4-кілометровий 

тунель детектора LIGO – на чотири тисячні частки діаметра протона. 

У січні детектори LIGO зупинили для чергового удосконалення, і вже 

найближчими місяцями їхня чутливість збільшиться втричі. Запуск третього 

наземного детектора VIRGO в Європі та четвертого LIGO в Індії дасть змогу 

точніше визначати напрямок, звідки саме прийшли хвилі. До 2030 року в космосі 

розгорнуть L-подібний детектор eLISA для відстеження гравітаційних хвиль. Він 

складатиметься з трьох супутників, які рухаються орбітою Сонця у формі 

трикутника зі сторонами в кілька мільйонів кілометрів. 

До цього часу вся інформація про космос надходила від електромагнітних 

хвиль, таких як радіохвилі, видиме світло, інфрачервоне випромінювання, 

рентгенівські промені та гамма-промені. Оскільки такі хвилі на шляху крізь 

Всесвіт спотворюються, вони можуть розповісти тільки частину історії про 

народження і загибель зірок, еволюцію галактик і розширення Всесвіту з 

моменту його зародження в результаті Великого вибуху 13,8 мільярда років 

тому. 
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«Виявлення сигналів гравітаційних хвиль відкрило нову еру в астрономії, 

– стверджує Ніл Турок, директор канадського Інституту теоретичної фізики.  – 

Радіохвилі дали нам знання про структуру Всесвіту, а гравітаційні хвилі дадуть 

змогу отримати абсолютно нові зображення космічних об'єктів, які не 

випромінюють світла, – темної матерії та чорних дір. Найбільш хвилююча 

перспектива полягає в тому, що ми зможемо побачити Великий вибух. Ранній 

Усесвіт був світлонепроникним, і електромагнітні хвилі не несуть інформації 

про перші 400 000 років після Великого вибуху. Але Всесвіт завжди був 

абсолютно прозорим для гравітаційних хвиль». 

За словами науковців, сигнали гравітаційних хвиль допоможуть 

доповнити модель Всесвіту, розповівши про ті його об'єкти, які астрономи не 

могли побачити, і навіть не здогадувалися про їхнє існування. Зокрема, вони 

дадуть можливість астрономам підрахувати кількість чорних дір і нейтронних 

зірок, точніше визначити їхню масу і розташування. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ФІЗИКИ, ЯК НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ 

 

Анотація. У даній статті розглядається віртуальний кабінет фізики як 

навчально-інформаційне середовище для формування позитивної мотивації учнів до 

вивчення фізики. 

 

Ефективне викoристаннякoмп'ютернoї бази та прoграмнoгo забезпечення 

надає мoжливістьвикoристoвувати мультимедійні, навчальні, пізнавальні, 

рoзвивальні та 

кoнтрoлюючікoмп'ютерніпрoграми,кoристуватисявсесвітньoюкoмп'ютернoю 

мережею Internet, втілювати 

нoвіінфoрмаційнітехнoлoгіївпрoцесoсвіти,прoвoдитинаукoвo-метoдичнурoбoту з 

інфoрматизаціїнавчальнoгoпрoцесу. Кoмп'ютерприрoднo вписується впрoцес 

навчання фізики і є ще oдним ефективним технічним засoбoм, за 

дoпoмoгoюякoгoмoжназначно підвищити рівень таурізнoманітнитипрoцес 

навчання [1,2] 

Робота в школі вчителем фізики, виокремила ряд проблем, зокрема: 

організація контролю рівня знань учнів та розвиток стійкого інтересу учнів до 

вивчення фізики. У школі, удома батьки, на нашу думку, мало цікавляться 

навчанням своїх дітей, що призводить до зниження рівня знань учня. Усе це є 

результатом зменшення уваги до навчання з боку дорослих та залежністю дітей 

від комп’ютерних ігор та смартфонів. Відповідні причини впливають на бажання 

дітей витрачати свій час на навчання та виконання домашнього завдання, тому 

часто використовують розв’язані домашні завдання або взагалі нічого не 

роблять. 

Постає питання, як полегшити процес виконання домашніх завдань 

таводночас підвищити інтерес до навчального процесу. На нашу думку, доцільно 

було б зменшити використання додаткової літератури учнями, у якій уже є 

відповіді, хоча в реаліях сьогодення вона користується попитом. 

Враховуючи сучасні потреби учнів, розв’язати проблему можна 

запровадивши в освітній процес віртуальний кабінет фізики (ВКФ)[3], що 

працює на основі дистанційного навчання. Доступ до такого кабінету мають як 

учні, так і батьки.  Незалежно від місця перебування, але маючи доступ до 
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мережі Internet з комп’ютера чи смартфон, учні можуть виконувати різноманітні 

завдання з фізики тести та вправи, переглядати досліди та демонстрації, а також 

читати підготовлену вчителем літературу.  

Віртуальний кабінет фізики з одного боку допомагає вчителеві фізики в 

організації навчального процесу та індивідуалізації, виходячи з потреб учня як 

особистості, а з іншого боку дає можливість батькам контролю процесу 

навчання своїх дітей.   

Скориставшись ВКФ, учень може навчатись або перевірити рівень своїх 

знань, і як наслідок підвищити рівень підготовки до уроків фізики. Для цього 

йому доступні плани уроків, які відіграють роль своєрідного конспекту, уже 

обрані підручники, різноманітні вправи та тест-контроль. Учень може 

перевірити свій рівень знань з будь-якої теми фізики, а батьки - спостерігати за 

порядком виконання завдань своїх дітей. Учителю легко визначити за 

допомогою програмних засобів, ким і коли виконано дане домашнє завдання, а 

також результат тест-контролю, за допомогою якого вчитель заощаджує час на 

уроці та час на перевірку контролю знань учнів, яка відбувається за допомогою 

комп’ютера. Ще однією особливістю ВКФ є те, що з його допомогою учні,які не 

можуть відвідувати школу, мають можливість вивчити уроки дистанційно у 

ВКФ, що зменшує відставання учнів у навчанні. Також ВКФ допомагає частково 

вирішити проблему залежності учнів від смартфонів, оскільки вчитель на уроці 

може задати виконання тесту online. Учні зайвий раз подумають чи варто 

користуватися телефоном на уроках фізики. 

Що ж таке ВКФ і як із ним працювати? У ВКФ навчальний матеріал 

поділений на класи, у зв’язку із зміною навчальних програм – матеріал 9-11 

класів змінюється, а 7-8 класи вчаться за новою програмою, тому на сайті 

розміщені навчальні матеріали згідно нової програми для 7-8 класів. При виборі 

класу учневі пропонується на вибір три розділи: «Підручники», «Конспекти 

уроків» та «Тест-контроль». 

У розділі «Підручники» для учнів представлено підручники, 

запропоновані МОН. 

Розділ «Конспекти уроків»– своєрідний конспект-зошит для учня, який 

виконує завдання, та план-конспект уроку для вчителя. У даному розділі 

представлено зміст навчального матеріалу, який відповідає календарно-

тематичному плану, згідно якого вчитель і клас працюють в школі на уроках. 

Кожна тема представлена окремо.Для того, щоб з нею працювати, достатньо 

знайти її у списку, далі робота розрахована на три етапи: 1- читання план-

конспекту уроку розробленого вчителем фізики; 2 – перегляд презентації до 

обраного уроку; 3 – етап включає в себе виконання вправи з даної тематики, яку 

вчитель розробляє в навчально-методичному середовищі інформаційного 
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порталу LearningApps.org. Виконання третього етапу є своєрідним контролем 

рівня засвоєння знань учня із заданої теми. Такий підхід, як показала практика 

зацікавлює дитину більше, ніж просто прочитати конспект, тому що учню цікаво 

розв’язувати вправита продемонструвати свої вміння. 

Третій розділ «Тест-контроль» - це добірка завдань у вигляді тестів, 

подібних до ЗНО. Розділ виконує функцію контролю рівня знань учнів у 

навчальному процесі вивчення фізики в школі. До кожної теми згідно 

календарно-тематичного плану, що представлено у другому розділі, розроблено 

тест,якийскладається ізшести завдань по «2 бали» за завдання – разом «12 

балів». Учень прочитавши конспект уроку, переглянувши презентацію та 

виконавши тренувальну вправу проходить тест, за який отримує оцінку. 

Результати роботи діти бачать одразу після завершення тесту у вікні браузера, 

що має важливе значення, адже батьки, які спостерігали за виконанням завдання, 

теж ознайомлюються з результатами.  

Працювати з ВКФ учні можуть не лише дома, але й у школі. Для реалізації 

цього виду діяльності на уроці фізики є два способи: перший – за допомогою 

смартфонів учнів; другий – у кабінеті інформатики. 

Перший спосіб реалізується наступним чином: за допомогою 

інтерактивної дошки демонструються завдання, які потрібно виконувати, а учні 

їх розв’язують на своїх мобільних телефонах. Зазначений спосіб має свої 

недоліки. Перший – багато учнів для того, щоб не працювати «ховають» свої 

телефони або не беруть їх на урок. З іншого боку, це зменшує користування 

ними у навчальному процесі. Другий недолік – важко контролювати процес 

виконання. 

Другий спосіб – виконання завдань у кабінеті інформатики, що є досить 

зручним. Учні сідають за робочі місця й отримують індивідуальні завдання: 3 

учні, котрі сидять поряд: 1 – читає конспект, 2 – виконує тест, 3 – вправу для 

тренування. Таким чином, у кожного своє завдання, обмежений час виконання 

не дозволяєпросити один в одного допомоги. 

Використовуючи ВКФ у процесі навчання фізики, учитель спостерігаєза 

змінамивпроцесі навчанні учнів. Провівши аналіз спостережень, отримано 

результати. По-перше, рівень знань учнів з фізики підвищився. Учні, які раніше 

не виконували домашніх завдань, частково або взагалі зацікавились їх 

виконанням. По-друге, підвищився інтерес до вивчення фізики та 

систематичність виконання завдань. По-третє, батьки стали більше приділяти 

часу для контролю процесу навчання дітей. 

Отже, можна сміливо сказати, що ВКФ є частковим вирішенням таких 

проблем, як: підвищення інтересу до навчання фізики та контролю рівня знань. 

 

https://learningapps.org/about.php
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М.М. БОГОЛЮБОВ  – ТВОРЕЦЬ ФІЗИКИ СУЧАСНОСТІ 

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню життя і діяльності видатного 

українського  вченого у галузі математики, фізики, механіки  Боголюбова Миколи 

Миколайовича. 

Ключові слова: Микола Миколайович Боголюбов, математик, фізик-теоретик, 

теорія надтекучості, нелінійна механіка, варіаційне числення. 

 

Abstract. The article investigates the life and work of the famous ukrainian scientist 

in the field of mathematics, physics, mechanics Nikolay Bogolyubov. 

Key words: N.N. Bogolyubov, mathematician, theoretical physicist, theory of 

superfluidity, nonlinear mechanics, calculus of variations. 

 

Вченим я став у Великій Кручі 

Серед видатних вчених ХХ століття особливе місце посідає надзвичайно 

обдарована людина, академік, математик і механік, педагог, засновник 

абсолютно нової галузі математичної фізики – Микола Миколайович Боголюбов. 

Вперше про цю особистість я почула в школі, а потім вже навчаючись в 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова на лекціях професора 

Горбачука Івана Тихоновича. Зацікавившись Миколою Боголюбовим я вирішила 

дослідити життя і наукову діяльність цієї видатної людини, адже, крім того що 

він був моїм земляком, виявилось що він тісно 

пов'язаний з цим університетом. 

Народився М.Боголюбов 8(21) серпня 1909 

року в Нижньому Новгороді. Його батько, Микола 

Михайлович, був професором богослов’я, а мати - 

Ольга Миколаївна, викладачем музики. 

Крім Миколи, або, як його любили називати 

в дитинстві, Котя, родина Боголюбових мала ще 

двох синів: найстаршого Михайла і наймолодшого 

Олексія. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA
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Батько, будучи високоосвіченою людиною уважно ставився до навчання і 

виховання сина, займався з ним геометрією, вивченням іноземних мов. 

У 1918 році родина Боголюбових переїхала до села Велика Круча 

Полтавської області, де Микола був прийнятий до школи-семирічки. 

Двоповерхове приміщення колишньої церковно-приходської школи, що 

знаходилось в центрі села, стало єдиним навчальним закладом, який він закінчив 

у своєму житті. 

 
 

 

Микола був дуже обдарованою дитиною, тому вчителі математики багато 

часу приділяли індивідуальним заняттям і розробили спеціально для нього 

програми з алгебри і геометрії. Оскільки у школі не було підручника з 

тригонометрії, йому довелося в підлітковому віці, для розв’язання задач,  

самостійно вивести основні формули. Це була його пробна наукова робота.  

Найулюбленішим учителем Миколки був учитель арифметики Павло 

Аполлонович Ященко, завдяки якому у нього і виник великий інтерес до цієї 

науки. 

У 1922 році родина М. Боголюбова переїхала до Києва і, саме в той час, 

14-річного хлопчика, помітили і залучили до співпраці академіки Д.О. Граве і 

Фото з музейної кімнати: "Брати Боголюбови" 

 

Школа, в якій навчався М.М. Боголюбов 
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М.М. Крилов. Боголюбов брав участь у семінарах кафедри математичної фізики 

Київського університету і вже у 15-тирічному віці написав свою першу наукову 

працю.  

Існує непідтверджена літературою інформація, почута з вуст колишнього 

ректора університету імені М.П. Драгоманова Шкіля Миколи Івановича, про те 

як саме познайомилися академік М.М. Крилов з М.М. Боголюбовим. Відбулося 

це таким чином: переїхавши до Києва, батько Миколи в одному з місцевих 

книжкових магазинів на Хрещатику намагався підібрати для сина збірник задач з 

математичного аналізу, однак який би підручник не давав йому продавець, він 

говорив, що з нього всі задачі  розв’язані його сином. Саме в цей час до магазину 

зайшов М. Крилов і, почувши цю розмову між батьком Миколи та продавцем, 

запросив обдарованого хлопчика до себе. Так і відбулося знайомство між ними, 

яке потім переросло у спільну плідну співпрацю, що тривала понад 20 років і 

зробила неоціненний внесок у розвиток фізики і математики. 

 
 

 

У 1925 році Микола Боголюбов вступив до аспірантури АН УРСР під 

керівництвом академіка М.М. Крилова, яку закінчив у 17-річному віці. І вже у 20 

років за рішенням Академії наук Української РСР отримав ступінь доктора 

математичних наук. 

У 1932 році Боголюбов і Крилов розпочали роботу в абсолютно новій 

галузі математичної фізики, яку вони назвали нелінійною механікою. Нова наука 

мала справу з нелінійними коливаннями, тобто такими періодичними процесами, 

період яких залежав від амплітуди коливань. 

У цьому ж році вийшла велика праця М. Боголюбова «Новые методы 

вариационного исчисления», яка на Міжнародному конгресі, присвяченому 

проблемам варіаційного числення, була удостоєна премії Болонської Академії 

наук. 

М.М.Боголюбов з академіком М.Криловим 
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 Основні роботи Боголюбова з математики і механіки належать до 

варіаційного числення, наближених методів математичного аналізу, 

диференціальних рівнянь математичної фізики, асимптотичних методів 

нелінійної механіки, теорії стійкості, теорії динамічних систем та багатьох інших 

галузей знань Він також вивів кінетичні рівняння в теорії надтекучості (1947 р.). 

Побудував нову теорію матриць розсіяння, сформулював поняття мікроскопічної 

причинності, отримав важливі результати у квантовій електродинаміці, вивів 

дисперсійні співвідношення, що мають важливе значення в теорії елементарних 

частинок. Створив послідовну математичну теорію надпровідності (1958 р.), 

встановив аналогію між явищами надпровідності та надтекучості. Запропонував 

новий синтез теорії Бора квазіперіодичних функцій, розвинув засоби 

асимптотичного інтегрування нелінійних рівнянь, що описують коливальні 

процеси. Його праці належать до численних розділів математики, механіки, 

фізики. У кожному з них результати, отримані вченим, є фундаментальними. 

Перший цикл досліджень присвячено проблемам варіаційного числення. 

Наступний цикл праць присвячено проблемам статистичної фізики. Тут він вивів 

кінетичне рівняння в теорії надтекучості, створив послідовну теорію 

надпровідності, розробляв проблеми квантової теорії поля.  

 Починаючи з 1932 р. М.М.Крилов і М.М.Боголюбов розвивали новий 

напрямок математичної фізики — теорію нелінійних коливань. Вони створили 

методи асимптотичного інтегрування нелінійних рівнянь, що описують 

коливальні процеси, а також математичне обгрунтування цих методів. Особливо 

важливе значення мало обгрунтування загальної теорії динамічних систем, що 

має винятково важливе прикладне значення також для розвитку багатьох 

наукових напрямків. До сучасної науки ввійшли запропоновані ними поняття 

ергодичної множини, нерозкладного розподілу ймовірностей. Асимптотичні 

методи періодичних і неперіодичних коливань дозволили вирішувати широкий 

спектр технічних завдань. Оригінальні дослідження учених у галузі нелінійних 

коливань опубліковані в монографіях «Нові засоби в нелінійній механіці та їх 

застосування до вивчення роботи електричних генераторів» (1934 р.), «Вступ у 

нелінійну механіку» (1937 р.). М.М. Боголюбов одним із перших започаткував 

напрям досліджень, який пізніше назвали аксіоматичною теорією поля. Переваги 

цього підходу цілком проявились у циклі його робіт про метод дисперсійних 

співвідношень для амплітуд розсіяння, якими описують різноманітні процеси 

розсіяння і народження елементарних частинок. До 1964-1966 рр. належать праці 

Боголюбова з теорії симетрії та кваркових моделей елементарних частинок. 

Важливе значення для подальшого розвитку теорії елементарних частинок мало 

запропоноване ним та його учнями нове квантове число кварків, яке тепер 

відоме як колір.  
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Згідно зі стандартною моделлю,— найкращою на 

сьогодні теорією будови матерії, —з кварків утворені такі 

елементарні частинки як протон та нейтрон, з яких, у 

свою чергу, складаються ядра атомів. Взаємодію між 

кварками описує теорія,що дістала назву квантова 

хромодинаміка, оскільки, на відміну від відомих 

електричних зарядів, кварки взаємодіють за допомогою 

іншого типу зарядів, які і дістали назву колір. 

 

 

З 1948 року М.М. Боголюбов час від часу перебував у Москві, де 

очолював Теоретичний відділ в Інституті хімічної фізики АН СРСР, а також 

керував кафедрою квантової статистики і теорії поля  у Московському 

університеті. У 1950 – 1953 рр. працював у закритому інституті оборонного 

профілю в Арзамасі-16 (сучасний Саров, Росія). У 1965–1988 роках був 

директором Об'єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД) в Дубні. Однак 

саме в Україні М.М. Боголюбов заснував школу нелінійної механіки і 

теоретичної фізики. 

Значної уваги Боголюбов приділяв і підготовці молодих науковців. Його 

дуже любили студенти і підкреслювали майстерність у вирішенні будь-яких 

проблем у галузях науки. Він був тісно пов'язаний з Національним педагогічним 

університетом імені М.П. Драгоманова, адже саме у М.М. Боголюбова навчався і 

проходив свій шлях докторанта майбутній декан фізико-математичного 

факультету, а пізніше ректор тодішнього Київського державного педагогічного 

інституту імені О.М. Горького, вчений, математик Шкіль Микола Іванович.  

У 1952 році викладачі Київського Політехнічного університету 

Т.В. Путята і Б.Н. Фрадлін випустили монографію:«Діяльність видатних 

механіків на Україні», в якій вони описували життя і діяльність 

М.М. Боголюбова та його учителів Д.О. Граве і М.М. Крилова. А редагував цю 

монографію завідувач кафедри Івано-Франківського педагогічного інституту, 

майбутній завідувач кафедри і професор НПУ імені М.П.Драгоманова, вчений-

фізик Дущенко Віктор Павлович. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
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Фото із стенду музейної кімнати: "Родина Боголюбових" 

Микола Миколайович мав чудову родину: дружину Євгенію 

Олександрівну і двох синів Миколку і Павлика. Обидва хлопчики гарно 

навчалися і перейняли від батька хист до точних наук.  

За визначні досягнення у галузі фізики і математики Микола 

Миколайович Боголюбов був нагороджений багатьма медалями і орденами, а 

також двома золотими зірками Героя Соціалістичної Праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помер М. Боголюбов 13 лютого 1991 року і був похований на 

Новодівочому цвинтарі.  

Фото із стенду музейної кімнати: «Вручення 

Боголюбову диплома почесного доктора 

Університету імені Я. Коменського, 1976 р. 

Меморіальна дошка Боголюбову М.М.на 

одному з корпусів Чернівецького 

університету 
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Для вшанування пам’яті великого вченого Боголюбова М.М. та на честь 

100-річчя з дня його народження були встановлені меморіальні дошки: на 

одному з корпусів Чернівецького університету, де він працював, і 21 вересня 

2009 р. на фасаді Червоного корпусу Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Хоча Боголюбов і народився в Росії, але завжди був патріотом України і ті 

два роки, які він прожив у Великій Кручі, назавжди закарбувалися у його 

пам’яті. 

У 2009 році, в центрі села Велика Круча на Полтавщині, був встановлений 

пам’ятник великому математику і фізику XX століття з написом: «Вченим я став 

у Великій Кручі», а також у Великокручанській школі було відкрито кімнату-

музей вченому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ній зібрано багато матеріалу про життя і творчість Боголюбова, а також 

такий унікальний експонат, як парта, за якою він навчався, та зразок оформлення 

будинку, в якому на той час проживала родина Боголюбових. 

    Пам’ятний знак М.Боголюбова в с. Велика Круча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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На честь 100-літнього ювілею Велику Кручу відвідали сини Миколи 

Миколайовича – Павло і Микола, а також брат Олексій Миколайович 

Боголюбов, якому на той час уже було 91 рік. 

Парта, за якою навчався М.М. Боголюбов 

(експонат музею) 

Зразок оформлення кімнати будинку, в якій жила родина Боголюбових 

(експонат музею) 
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Збирає матеріали і експонати, підтримує пам'ять про великого вченого 

Леонова Людмила Миколаївна – завідувач музейної кімнати, вчитель 

математики Великокручанської школи.  

  
 

 

 

 

 

 

Сини і брат М.М.Боголюбова при відкритті музейної кімнати в с. 

Велика Круча 

   Леонова Людмила Миколаївна                     Леонова Л. М. на відкритті музейної кімнати 

                                                                                                    (крайня зліва) 
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ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ УЯВИ УЧНІВ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ  

ЗНАНЬ З ФІЗИКИ 

Анотація. В даній статті розкривається взаємозв’язок психічних процесів, а саме 

уяви з рівнем їх знань з фізики.  

Ключові слова: фізика, психологія, психічні процеси, уява. 

 

Abstract: in this article the interrelation of mental processes, namely the imagination 

with their level of knowledge in physics. 

 

Навчальний процес спрямований на засвоєння системи наукових знань, 

умінь і навичок, на розвиток самостійності мислення, спостережливості, 

формування основ світогляду підростаючої особистості. Серед багатьох 

важливих шкільних предметів, одним із цікавих для учнів є фізика. Для 

засвоєння навчального матеріалу з цього предмету вони повинні мати високий 

показник розвитку психічних процесів. 

Психічні процеси – це складні утворення, в яких беруть участь різні 

психофізіологічні функції та різні сторони свідомості. Вони поділяються на 

пізнавальні (відчуття, сприймання, мислення, пам’ять, уява) та емоційно-вольові 

(емоції, почуття, воля). Завдяки роботі пізнавальних процесів відбувається 

засвоєння та накопичення знань і досвіду. 

Мета статті: розкрити взаємозв’язок розвитку уяви учнів з рівнем їх знань 

з фізики. 

Як зазначено у психологічній енциклопедії – уява – «це психічний процес, 

який виявляється у створенні людиною на основі попереднього досвіду образів 

об’єктів, яких вона безпосередньо не сприймала і не сприймає у даний момент». 

[4, с.373] 

Завдяки уяві відбувається відображення властивостей реальної дійсності в 

нових, незвичних зв’язках і поєднаннях, а також є змога уявити результат 

діяльності ще до її початку. 

Деякі психологи протиставляють уяву іншим пізнавальним процесам. 

Адже останні – це відображення реально існуючих явищ, а уява – створює 

картини, що не існують у дійсності. Уява, справді, становить певний відхід від 

навколишньої реальності, але в ній завжди зберігається зв'язок з дійсністю. Цей 

зв'язок підтверджується наступними фактами. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2016, № 15 
 

 
 

 

 

41 

1. Нові образи виникають із життєвих вражень, елементи образу існують 

реально, хоча в інших поєднаннях (пегас, сфінкс, кентавр). 

2. При створенні нових образів враховуються відомі закономірності. 

Завдяки цьому образи уяви можна реально втілювати. Наприклад, зі 108 ідей, 

описаних у творах письменника-фантаста Ж. Верна, нереалізованими 

залишаються десять, а з 50 ідей, що містяться в творах О. Беляева – три. 

3. Завдяки уяві відновлюємо картини, відомі за описами: події минулого, 

поверхні недосяжних планет. 

4. Через уявні образи людина висловлює свої емоційні стани. З іншого 

боку, образи уяви викликають у людини емоції, супроводжуються реальними 

переживаннями. Так, дитина по-справжньому боїться страхітливих казкових 

героїв. Л.С. Виготський назвав цей факт "законом емоційної реальності уяви". 

Розвиток уяви є важливою передумовою успішного навчання. У процесі 

вивчення більшості шкільних дисциплін виникають ситуації, коли потрібно 

уявити події чи обставини, у яких дитина ніколи не була, створювати образи, які 

не мають конкретного аналога у навколишній дійсності, перетворювати наявний 

образ, переходити від однієї системи відліку до іншої.  

А.В. Петровський вважає, що специфіка уяви порівняно з мисленням – у 

різному відображенні проблемної ситуації. Якщо воно чітке, кількість невідомих 

не перевершує можливості мислення для їх знаходження, то задача розв'язується 

на основі законів логіки (робота інженера-практика). Ситуація з багатьма 

невідомими, коли мислення неефективне, розв'язується за допомогою уяви 

(робота інженера-винахідника). 

Цікавим є питання: чи впливає розвиток уяви на засвоєння знань учнів з 

фізики? Саме тому нами було проведене пробне пілотажне дослідження з метою 

виявлення залежності засвоєння знань з фізики від розвитку уяви. 

У дослідженні брали участь студенти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова різних спеціальностей («Фізика», 

«Математика» та «Інформатика»). Респондентам було запропоновано виконати 

тестові завдання з фізики (шкільна програма) [5, 5-16 ] (20 хв на виконання), а 

також виконати методику визначення продуктивності уяви [3] (матеріал та 

обладнання методики: набір чорно-білих фотографій тесту Роршаха розміром 

9х12 см, папір та ручка для запису).   

Коефіціент продуктивності уяви та кількість балів визначались в 100 

бальній системі. 

Після опрацювання результатів виконання методики та завдань, ми 

порівняли показник продуктивності уяви та отримані бали з фізики. У більшості 

випадків між ними помітна пряма залежність: чим вищий рівень продуктивності 

уяви, тим вищий бал за тести з фізики. Звісно, майже в кожному правилі є 
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виключення. Так, деякі респонденти продемонстрували високий рівень знань з 

фізики і низький показник розвитку уяви, і навпаки, високий рівень 

продуктивності уяви і низький рівень знань з фізики. Цей результат може бути 

пояснений такими чином: у студентів на момент проведення дослідження був 

низький рівень мотивації під час виконання того чи іншого завдання або ж 

низький рівень базової освіти з фізики. 

Загалом можемо зробити висновок, що рівень розвитку уяви особистості 

може впливати на засвоєння певних знань, зокрема у процесі вивчення фізики. 

Тобто, чим краще розвинена у особистості уява, тим легше їй зрозуміти та 

засвоїти (а в подальшому і використовувати у повсякденному житті) знання з 

фізики. Уяву можна і потрібно розвивати, враховуючи індивідуальні особливості 

кожної особистості, які залежать від їх потреб, інтересів, нахилів, знань та умінь. 

Психологічні експерименти показують, що яскравість і точність уявлень у 

дитини зростають під впливом вправлення. Активізувати уяву дитини можна в 

процесі створенні образів, коли вона комбінує отримані раніше уявлення, 

перетворює їх. До числа найбільш доступних для дитини засобів перетворення 

дійсності можна віднести зміну величини предметів, яка іноді доходить до 

крайнощів. Така вправа дозволить дитині краще розуміти розмірності величин, 

навчитися переводити одні величини в інші. [1] 

Основна тенденція в активізації уяви молодших школярів полягає 

в переходах від переважно репродуктивних її форм до творчої переробки 

уявлень, від простого довільного їх комбінування до логічного обгрунтованої 

побудови нових образів. Активізація уяви полягає у формуванні її творчого 

виду, переході від простого довільного комбінування уявлень до логічно 

обґрунтованої побудови нових образів. Таким чином можна ровити  причинно 

наслідкове розуміння явищ, здатність побудувати модель якогось фізичного 

процесу. 

Активізації уяви сприяє прийом схематизації. У результаті схематизації 

образи уяви, що виникли в дитини, поступово втрачають індивідуальні ознаки і 

деталі, наближаючись до схеми. Цим шляхом йде, наприклад, розвиток у дитини 

просторових геометричних уявлень. Інший шлях — шлях розвитку типових 

образів. В цьому випадку образи уяви не втрачають своєї індивідуальності, а 

навпаки, стають більш конкретними і наочними, стають «представниками» цілої 

групи предметів і явищ. Цей шлях веде до розвитку в дитини уявлень про 

художній образ. 

Для тренування уяви дітям школярам можуть бути запропоновані 

спеціальні завдання (задачі) репродуктивного й продуктивного типу, на 

просторову й непросторову, конвергентну й дивергентну уяву. 
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Звичайно, індивідуальні особливості уяви виявляються в тій чи іншій 

галузі діяльності (технічній, науковій, творчій) та залежать від мислення 

людини, тому педагогам потрібно організовувати навчальну діяльність таким 

чином, щоб розвивати уяву учнів у різних напрямках з врахуванням їх 

індивідуальних особливостей. 

Оскільки дослідження було пробним пілотажним, перспективою роботи є 

проведення ґрунтовного експерименту з учнями школи для виявлення 

взаємозв’язку розвитку їх уяви та засвоєння знань з фізики. 
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ЗОНДОВА МІКРОСКОПІЯ 

 

Анотація. За останні роки зондова мікроскопія стала потужнім інструментом 

для дослідження властивостей поверхні наноматеріалів. Практично жодне дослідження 

в галузі фізики поверхні і тонкоплівкових структур не обходиться без застосування 

цього методу. За допомогою зондової мікроскопії можна аналізувати поверхню 

матеріалів завтовшки в два атомних шари при розділенні деталей структури та 

визначати кількісний склад усіх елементів від літію до урану. 

 

В 1959р. нобелівський лауреат з фізики Ричард Фейнман прочитав 

лекцію в Каліфорнійському технологічному інституті на Різдвяному обіді 

Американського фізичного товариства з алегоричною назвою ―Внизу 

повнісінько місця‖. Він розповів аудиторії про фантастичні перспективи, які 

обіцяє виготовлення матеріалів та пристроїв на молекулярному чи атомному 

рівні. Він також вказав, що тоді постане потреба у створенні нового класу 

робочої та вимірювальної апаратури, яка необхідна для роботи з такими малими, 

нанорозмірними об’єктами. 

Термін ―нанотехнологія‖ в 1974 р. вперше використав японський вчений 

Наріо Танігучі на конференції Японського товариства точного 

машинобудування. Він хотів звернути увагу фахівців на необхідність переходу 

до обробки з над високою точністю, прогнозуючи, що на початку ХХІ століття 

ця точність досягне нанометрового інтервалу. Все це призведе до потреби 

використання як нових технологічних прийомів, так і відповідного 

метрологічного забезпечення. 

Пророкована Фейнманом та Танігучі апаратура з’явилась лише у 

вісімдесятих роках минулого століття, після чого дослідники здобули ―очі‖ та 

―пальці‖, необхідні для створення та вивчення властивостей таких об’єктів. 

Сьогодні для вивчення наноматеріалів використовують широкий спектр 

методів дослідження. В провідних наукових лабораторіях використовують такі 

методи, як мас-спектроскопія, Оже-електронна спектроскопія, фотоелектронна 

спектроскопія, рентгеноструктурний та рентгенофазовий аналіз, електронна 

мікроскопія, зондова скануюча мікроскопія (скануюча тунельна, атомно-силова), 

дифракція повільних електронів, інфрачервона Фур’є спектроскопія та ін. Кожен 

із методів дозволяє отримати певну інформацію про хімічний склад, стан 
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поверхні, розподіл домішок в матеріалі, параметри кристалічної гратки тощо. 

Зондова нанотехнологія являє собою сукупність методів обробки, 

виготовлення, зміни стану, властивостей, форми матеріалу на рівні окремих 

атомів та молекул з одночасною візуалізацією та контролем процесу за 

допомогою зондових мікроскопів. 

Історично першим в сімействі зондових мікроскопів з'явився скануючий 

тунельний мікроскоп. Він був сконструйований Гердом Біннінгом та Генріхом 

Рорером в 1980 році( Нобелівська премія 1986 р.). 

Принцип роботи СТМ ґрунтується на явищі тунелювання електронів 

через вузький потенціальний бар'єр між металевим зондом та провідним 

зразком у зовнішньому електричному полі. Зонд підводиться до поверхні зразка 

на відстань в декілька ангстремів. При цьому утворюється потенційний бар'єр, 

величина якого визначається, в основному, значеннями роботи виходу 

електронів з матеріалу зонда та зразка. 

Зображення рельєфу поверхні в СТМ формується двома методами. При 

методі постійного тунельного струму зонд переміщується вздовж поверхні, 

здійснюючи растрове сканування, при цьому зміна напруги на електроді 

п’єзоелемента записується в пам'ять комп'ютера у вигляді функції Z=f(x,y), а 

потім відтворюється засобами комп'ютерної графіки. При дослідженні 

атомарно-гладких поверхонь часто більш ефективним виявляється отримання 

СТМ зображення поверхні методом постійної висоти Z=const. У цьому випадку 

зонд переміщується над поверхнею на відстані декількох ангстрем, при цьому 

зміни тунельного струму реєструються як СТМ зображення поверхні. У даному 

способі реалізуються дуже високі швидкості сканування та отримання СТМ 

зображень, що дозволяє вести спостереження за змінами, що відбуваються на 

поверхні, практично в реальному часі. 

В даний час в літературі описані сотні різних конструкцій скануючих 

зондовых мікроскопів. З одного боку, така кількість розроблених СЗМ 

обумовлено практичною необхідністю, оскільки для вирішення конкретних 

завдань часто потрібна певна конфігурація СЗМ. З іншого боку, відносна 

простота механічної частини СЗМ стимулює виготовлення вимірювальних 

головок, максимально адаптованих до умов конкретного експерименту 

безпосередньо в наукових лабораторіях.  

Для ефективної роботи конструкція вимірювальної головки СТМ 

повинна задовольняти цілому ряду вимог. Найбільш важливими з них є вимога 

високої перешкодозахищеності. Це обумовлено великою чутливістю тунельного 

проміжку до зовнішніх вібрацій, перепадів температури, електричних і 

акустичних перешкод. В даний час у цьому напрямку накопичено великий 

досвід, розроблені досить ефективні способи захисту СТМ від впливу різних 
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зовнішніх факторів. В кінцевому підсумку, вибір тієї чи іншої системи 

віброізоляції і термокомпенсації диктується в основному, доцільністю і 

зручністю використання. Інша, не менш важлива группа вимог до дизайну СТМ, 

пов'язана з умовами застосування розроблюваного мікроскопа і визначається 

завданнями конкретного експерименту. 

Основу конструкції складають дві коаксіальні п'єзокерамічні трубки 

різного діаметру, закріплені на загальній підставі. Внутрішня трубка виконує 

роль трикоординатного пьезосканера. Зовнішня трубка є багатофункціональною 

частиною конструкції. По-перше, зовнішня трубка виконує роль компенсатора 

термодеформацій внутрішньої трубки, стабілізуючи положення зонда в 

напрямку нормалі до досліджуваної поверхні. По-друге, вона є робочим 

елементом крокового п'єзодвигуна, службовця для підведення зразка до зонда.  

Вся конструкція СТМ має аксіальну симетрією, що зменшує термодрейф 

положення зонда в площині поверхні досліджуваного зразка. 

Скануючий тунельний мікроскоп дозволяє отримувати вольт-амперні 

характеристики (ВАХ) тунельного контакту зонд-поверхня у будь-якій точці 

поверхні і дослідити локальні електричні властивості зразка. Для характерних 

напруг на тунельному контакті порядку 0.1 – 1 В і тунельних струмів на рівні 0.1 

– 1 нА опір тунельного контакту Rt по порядку величин становить 10
8
÷10

10
 Ом. 

Як правило, опір досліджуваних в СТМ зразків RS  істотно менше Rt , і характер 

ВАХ визначається, в основному, властивостями невеликий області зразка 

поблизу тунельного контакту.Характер тунельної ВАХ істотно залежить від 

енергетичного спектру електронів у зразку.  

Іншим методом зондової мікроскопії є атомно-силова мікроскопія. Даний 

метод запропонований в 1986 році Гердом Биннигом, Келвіном Куэйтом і 

Крістофером Гербером. В основі роботи АСМ лежить силове взаємодія між 

зондом і поверхнею, для реєстрації якого використовуються спеціальні зондові 

датчики, що представляють собою пружну консоль з гострим зондом на кінці. 

Сила, діюча на зонд з сторони поверхні, приводить до згину консолі. Реєструючи 

величину вигину,  можна контролювати силу взаємодії зонда з 

поверхнею.Якісно роботу АСМ можна пояснити на прикладі сил Ван-дер-

Ваальса. 

Розглянуто один з методів діагностики наноматеріалів,− зондову 

мікроскопію. Цим методом здійснюється детальній аналіз рельєфу поверхні 

наноструктур та можна визначити елементарний склад приповерхневих шарів 

твердих тіл, отримати інформацію про міжатомні взаємодії. 
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФІЗИКО-

ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ТА 

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

 

Анотація. У статті викладено основні аспекти проблеми орієнтації учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів на професії фізичного та фізико-технічного 

спрямування. Констатовано, що реалізація професійної орієнтації останніми роками 

уповільнилася та помітно ускладнилася. Визначено можливості шкільного курсу 

фізики у розв’язанні цієї важливої педагогічної і соціальної проблеми. 

 

Очевидно, що фізика нині є проблемним навчальним предметом, що 

зумовило певні негативні наслідки. Рівень української інженерної освіти, яка 

завжди вважалася однієї з найкращих у світі, різко падає. Учні сучасної 

загальноосвітньої школи одержують скорочені знання з фізики. Це призводить 

до того, що вони знають менше, знають гірше, деяких питань не знають зовсім. 

Таке становище виправдовують тим, що в майбутньому молода людина, яка 

обере фізичну або будь-яку технічну спеціальність як професію, одержить 

необхідні знання в більшому обсязі у вищій школі. Але це неправильно, оскільки 

у цьому випадку певна кількість знань буде втрачена безповоротно. І, головним 

чином, тому, що в умовах вихолощення науковості шкільного курсу фізики 

учень позбавлений можливості послідовного і цілеспрямованого розвитку свого 

мислення та інтелекту. 

Разом з тим, загальноосвітня школа повинна не лише забезпечити середню 

освіту, а й сформувати в учнів готовність до усвідомленого вибору і реалізації 

шляхів подальшої освіти. У загальноосвітній школі відбувається найважливіший 

для кожної людини процес - її соціалізація. В процесі динамічної взаємодії 

діяльності і міжособистісного спілкування формується внутрішня позиція 

людини. Ця позиція є одною з головних характеристик особистості, 

передумовою формування в неї певних мотивів діяльності. Мотиви діяльності 

стають для учнів усвідомленими, набувають нового соціального змісту, вони 

намагаються здійснити самоаналіз, прагнуть до визначення свого місця в житті, 

обрання майбутньої професії. Це означає, що кожного випускника 

загальноосвітньої школи слід не лише забезпечити фундаментальними 

знаннями, але й виховати його як активну і відповідальну особистість, що здатна 
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до осмислення оточуючого світу, має позитивне ставлення до праці, стратегію 

особистого життя і певну професійну спрямованість.  

На нашу думку, сформувати кваліфікованих спеціалістів можливо лише за 

умови державної підтримки навчання молоді за професіями, які необхідні у 

матеріальному виробництві, та через виховання у молоді, яка має набувати 

професії з метою подальшого розвитку суспільного виробництва і знаходження 

власного місця у цьому суспільстві, розуміння потреби такого навчання. Слід 

взяти до уваги аналіз навчально-виховного процесу з фізики в загальноосвітніх 

навчальних закладах, який свідчить про те, що останніми роками розвиток 

професійної орієнтації на спеціальності фізико-технічного спрямування 

уповільнився та ускладнився. До причин такого становища слід віднести: 

- деформацію уявлень значної частини молоді про престиж тих 

або інших професій; 

- зниження ефективності профорієнтаційної роботи внаслідок 

відсутності відповідних навчально-методичних матеріалів; 

- недосконалість професійної орієнтації в школі, неготовність 

учителів фізики до надання допомоги учням у їх 

професійному самовизначенні; 

- зростання вимог ринку праці до професійного рівня фахівців. 

Тобто, у процесі вивчення фізики вчителям корисно пояснювати учням, 

яке велике значення має фізика, щоб послідовно підвести учнів до розуміння 

того, що фізика не просто урок для загального розвитку, а важливий предмет 

для подальшого вибору професії. Саме тому, на нашу думку, наявний стан 

фізичної освіти в Україні, зниження її якості, призвели до того, що більшість 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів не мають жодного уявлення 

про сучасну індустрію, про основні галузі промислового виробництва. 

Відповідно, й результат — масовий вибір професій гуманітарної та суспільної 

спрямованості. Це зрозуміло: незнання породжує небажання. Тому професійна 

орієнтація у навчанні фізики сьогодні, як ніколи раніше, дозволить наблизити 

загальноосвітню школу до розв’язання проблеми вибору професії 

випускниками. Зрозуміло, що при виборі професії молода людина повинна, 

насамперед, враховувати власне прагнення, поклик свого серця. Але при цьому 

не можна нехтувати суспільним попитом. Сьогодні в Україні має місце 

очевидний надлишок фахівців у галузях суспільних та гуманітарних наук, 

відповідно, пропозиція перебільшує попит. І це в багатьох випадках обертається 

трагедією для особистості. Разом з тим, інженерів в нашій країні не вистачає. 

Можна сказати, що це — турбота суспільства. Соціологи, наприклад, 

розробляють конкретні рекомендації по підготовці робітничих та інженерно-

технічних кадрів. Але ці рекомендації залишаться лише побажаннями, якщо 
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конкретний випускник загальноосвітнього навчального закладу не буде уявляти 

сутності та перспектив тієї професії, яку він хоче обрати, а також її 

конкурентоздатності на ринку праці. Тому саме основна школа покликана 

закласти підґрунтя для істинної оцінки особистістю своїх можливостей, вибору 

свого місця у житті. Професійна орієнтація допоможе учню визначитись, 

зорієнтуватись у складній динамічній системі промислового виробництва, стати 

конкурентноздатним при вступі до вищих навчальних закладів будь-якого рівню 

акредитації. 

На момент закінчення основної школи учні мають зробити усвідомлений 

вибір щодо подальшого навчання. Тому необхідно відновлювати, налагоджувати 

і удосконалювати систему орієнтації учнів на професії фізичного, фізико-

математичного та фізико-технічного профілів у процесі вивчення фізики в 

школі.  Основне завдання професійної орієнтації полягає в тому, щоб допомогти 

молоді у здійсненні свідомого вибору професії в період розвитку ринкових 

відносин і наявності ринку праці. Але сьогодні дуже часто від учителів фізики 

можна почути, що робота у напрямку орієнтації учнів на професії фізико-

технічного профілю загубила свій зміст, оскільки ці професії не є 

конкурентоздатними. Відповідно, спостерігається різке зниження інтересу учнів 

до вивчення фізики. Дійсно, не можна не погодитися з тим, що така проблема 

існує, причому вона набула загрозливих масштабів і стала вже проблемою 

державного рівня. Але чи загубила при цьому свій зміст професійно-

орієнтаційна робота? На нашу думку, не загубила. І саме учителю за таких умов 

належить величезна роль у розв’язанні зазначеної проблеми. 

Які можливості забезпечує шкільний курс фізики у мотивації учнів до 

вибору професій фізико-технічної спрямованості? 

Головна можливість - це забезпечення учнів достатнім рівнем фізичних 

знань, формування їх предметної компетентності. Адже знання завжди 

породжує інтерес до предмету цього знання. Тому особливої уваги слід 

приділяти розвитку фізичного мислення учнів, на основі якого формується їх 

загальне природознавче мислення. Отже, методика викладання фізики в школі 

повинна бути спрямована на розвиток в учнів фізичного мислення, головними 

компонентами якого слід вважати: здатність до спостереження фізичних явищ, 

розділення складних явищ на складові частини і встановлення між ними 

основних зв’язків і закономірностей; знаходження залежностей між якісними і 

кількісними проявами фізичних явищ, а також фізичними величинами; 

передбачення наслідків теорій і законів та застосування набутих знань.  

Слід зазначити що фізика - це перша природнича наука, яка викладається 

в школі на достатньому науковому рівні. Тому саме на учителя фізики 

покладається задача формування в учнів фізичного мислення. На жаль, 
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більшість учителів фізики в силу різних причин основну увагу звертають на 

засвоєння учнями теоретичних основ фізики, а не на розвиток їх фізичного 

мислення. Проте формування природничо-наукового мислення учнів є засобом 

підвищення якості їх знань і одночасно сприяє розвитку наукового світогляду, а 

також вихованню особистості і в багатьох випадках становленню її життєвої 

позиції, зокрема, вибору професії. 

З чим пов’язані труднощі у розв’язанні цієї проблеми? По-перше, з її 

об’єктивною складністю, яка зумовлена зв’язком методики навчання фізики з 

психологією, методологією, дидактикою. По-друге, з тим, що учителі фізики не 

завжди приділяють розв’язанню цієї проблеми достатньої уваги. На наш 

погляд, розв'язання проблеми розвитку фізичного мислення учнів слід 

реалізовувати шляхом розкриття логічної цілісності фізики як науки і 

навчального предмету, всебічної активізації навчальної діяльності учнів, 

формування її основ. Лише за таких умов навчальний матеріал може бути 

засвоєний учнями достатньо міцно і усвідомлено. Такий підхід дозволить 

сформувати в учнів достатній рівень предметної компетентності з фізики, що у 

подальшому може вплинути на усвідомлений вибір ними професій фізико-

технічної спрямованості. 

У сучасному підході пропонується називати профорієнтаційну діяльність 

інформаційною роботою, суть якої полягає в організованому ознайомленні учнів 

з місцевими освітніми установами (для можливого продовження освіти після 

основної школи), у вивченні умов прийому, особливостей організації освітнього 

процесу, освітніх програм, у відвідуванні днів відкритих дверей тощо. У 

розв’язанні зазначеної проблеми необхідні профільна орієнтація та психолого-

педагогічна діагностика учнів. Пропонується кілька напрямків цієї діяльності — 

анкетування та консультації, в рамках яких учні ознайомлюються з 

особливостями професій фізико-технічної спрямованості, з можливостями 

використання отриманих знань, ознайомлюються з переліком професій, які 

затребувані в даному регіоні. Очевидно, що профорієнтаційна роботи не може 

бути повністю реалізована за час занять. Тому, необхідна спеціальна програма 

профорієнтації в позаурочний час. 

Бажано, щоб самовизначення учнів у своєму майбутньому було досить 

повним. Хоча, звичайно, не можна виключати можливості подальшої 

переорієнтації юнаків і дівчат, тому що досвід показує, що у 10-15 % учнів така 

профорієнтаційна ясність все-таки недостатня, і тому слід передбачити різні 

форми входження в систему профілізації. Розуміння цієї обставини потребують 

посилення позаурочної роботи, яка дозволить розширити часові межі профільної 

орієнтації і збільшити обсяг інформаційної роботи за рахунок залучення до неї 

колишніх випускників школи, фахівців фізико-технічних галузей науки, 
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громадських організацій, підприємств тощо. Отже, за наявності відповідних 

методичних підходів та навчально- методичного забезпечення шкільний курс 

забезпечує значні можливості для професійної орієнтації учнів на спеціальності 

фізико-технічного спрямування. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ТА ІГОР ПРИ ВИВЧЕННІ 

ТЕРМОДИНАМІКИ В КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

Анотація. В роботі розглянуто особливості використання проблемних ситуацій 

та ігор при вивченні термодинаміки в старшій школі. Наведено приклади, які можуть 

бути впроваджені на уроках фізики у старшій школі.  

 

Розділ «Основи термодинаміки» в курсі фізики старшої школи вивчається 

останнім в 10 класі [1]. Він присвячений закономірностям взаємного 

перетворення теплоти і роботи та вивченню основних законів термодинаміки, 

містить матеріал, який може важко засвоюватися  учнями [2]. 

Перевантаження інформаційного простору, важкість сприйняття матеріалу і 

значна його формалізація, приводять до зниження інтересу учнів до уроків 

фізики. Ці фактори змушують учителів шукати нові, більш раціональні форми і 

методи навчання, орієнтовані на індивідуальну, колективну і групову форми 

роботи учнів на уроці. 

 При вивченні термодинаміки в старшій школі, для того, щоб зацікавити 

учнів, та активізувати їх діяльність можна використовувати метод створення 

проблемної ситуації та ігровий метод.  

Проблемне викладання визначається як діяльність учителя зі створення 

системи проблемних ситуацій, викладання навчального матеріалу з його 

(повним або частковим) поясненням і керування діяльністю учнів, спрямованою 

на здобуття нових знань [3]. 

Розглянемо приклад проблемних ситуацій при вивченні термодинаміки в 

старшій школі. 

Тема: «Внутрішня енергія та способи її зміни» 

Проблемна ситуація: Учитель демонструє такий дослід: у закорковану скляну 

банку накачують повітря. Після виштовхування повітрям корка спостерігають за 

появою роси на стінках банки [4]. 

Евристична бесіда. 

1. Назвіть термодинамічне тіло у цьому досліді 

2. Що відбувається з термодинамічним тілом під час накачування? 

3. Чому корок виштовхується повітрям? 

4. Про що свідчить поява роси? 
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Учні шукають правильні відповіді шляхом припущень. 

Серед активних методів навчання чільне місце належить грі. Є багато 

концепцій ігрової діяльності. Їх чисельність зумовлена як різними 

методологічними підходами з погляду яких визначається гра, так і складністю та 

різноманітністю феномену гри та її функцій [4]. За допомогою уроку-гри можна 

навчити учня мислити, доводити, винаходити. 

Приклад 1: 

В основу ігрового методу можна покласти відому всім гру «Бінго». 

Учням видається табличка. Кількість рядків і стовпців відповідають кількості 

учнів. В кожній клітинці є запитання. Учень має знайти відповіді запитуючи їх в 

присутніх, але не більше одного запитання на одну людину. Хто перший 

впорається – кричить «БІНГО». 

БІНГО 

Чому теплові 

процеси 

необоротні? 

 Що таке теплова 

машина? 

Що таке 

внутрішня 

енергія тіла? 

Що таке питома 

теплоємність 

тіла? 

Цикл Карно Перший закон 

термодинаміки 

В чому суть 

дослідів 

Джоуля? 

Другий закон 

термодинаміки  

Чому дорівнює 

ККД ідеальної 

теплової 

машини? 

На скільки 

збільшиться 

внутрішня 

енергія 500 г. 

льду, в результаті 

його нагрівання 

від -10 до -7°С. 

Чому неможливо 

створити вічний 

двигун? 

Хто 

сформулював ІІ 

закон 

термодинаміки? 

 

Оскільки не всі учні зацікавлені у засвоєнні фізичних знань, так як фізика 

видається їм наукою надто формальною, важкою для сприйняття, то вчителям 

необхідно шукати нові, більш активні форми і методи навчання, зокрема, 

інтерактивні, в основі яких лежить, поряд з колективною та індивідуальною, 

групова форма роботи. 

Приклад 2: 

Для кращого засвоєння теми «Основи термодинаміки» доречно буде 

провести урок-гру «Що? Де? Коли?». 

Мета. Формувати науковий світогляд на основі першого закону 

термодинаміки; систематизувати знання про закон збереження енергії та його 

застосування до різних процесів; навчити застосовувати перший закон 
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термодинаміки для пояснення теплових явищ, узагальнити знання про фізичні 

основи теплових двигунів. 

Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань. 

Обладнання. «Рулетка», таблички із символами команд, «кип’ятильник 

Франкліна», кювета, гаряча вода, лід, сіль, пластилінова кулька, дві сталеві або 

гумові кульки, пробірка з водою, корок, штатив, сухе пальне, сірники, графо-

проектор, фільмоскоп, екран. 

Методичні поради. У процесі підготовки до уроку учні залучаються до 

захоплюючого процесу пошуку: частина опрацьовує літературу, решта — 

оформлюють стенди, готують прилади та наочність тощо. Під час проведення 

уроку учні слідкують за напруженою роботою думки учасників гри, пробують 

свої сили. 

Призначення такого уроку — розвиток пізнавальних інтересів учнів та 

закріплення знань,  набутих на уроках. 

Правила проведення гри такі: 

1. Команди формуються виключно за бажанням учнів. Кожна з команд, що 

бере участь у змаганнях, повинна мати свою емблему, девіз та назву. 

2. За стіл сідають по одному представнику кожної команди. Інші члени 

його команди (1-2 учні) перебувають збоку від столу. 

3. За правильну відповідь представника команді присуджується певна 

кількість очок, якщо відповідь правильна, але неповна, то зараховується 

половина очок. 

4. Команда, яка не відповіла на запитання, вибуває з гри. 

Урок-гра зазвичай проводиться у кабінеті або класі. Одна половина класу 

відводиться для учасників гри, на другій — розміщуються уболівальники. У 

центрі зали знаходиться стіл із «рулеткою», навколо нього — стільці (за 

кількістю команд). 

«Рулетка» — це диск діаметром 40 см, розділений на сектори, 

пофарбовані у різні кольори, зі стрілкою, що обертається навколо осі, або 

дзиґою. Секторів стільки, скільки команд. На секторах лежать таблички із 

символами команд. Право на відповідь одержує та команда, на яку вказує 

стрілка рулетки. Якщо стрілка зупиняється над сектором, що відповідає команді, 

яка вибула з гри, то відповідь дає команда, яка є першою по ходу стрілки. Член 

команди, на яку вказує стрілка, може давати відповідь самостійно або це може 

зробити інший член команди після колективного обговорення відповіді. 

У ході проведення уроку-вікторини розглядаються такі основні питання: 

1. Перший закон термодинаміки — один із найважливіших законів 

природи. 
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2. Необоротність теплових процесів, що відображають якісну 

характеристику теплової форми руху матерії. 

3. Принцип дії теплових двигунів. 

4. Охорона навколишнього середовища у зв’язку із застосуванням 

теплових двигунів. 

Хід уроку 

I. Вступне слово вчителя  

Шановні учні, ми закінчили вивчення теми «Основи термодинаміки». 

Сьогодні урок завершальний, узагальнюючий. Він — підсумок нашої роботи. У 

своїх виступах ви повинні відобразити: 

«Що?» — сутність винаходу, відкриття, методу. 

«Де?» — місце відкриття, втілення винаходу у виробництво. 

«Коли?» — дата (рік, століття чи епоха) відкриття, винаходу, впровадження. 

II. Конкурс вікторин  

Ведучий запускає рулетку, стрілка-покажчик, зупиняючись, вказує команду, 

якій дається право на виступ. Під час обертання дзиґи можна увімкнути 

магнітофон з відповідною музикою або розповісти маленькі історії-жарти з 

життя вчених. 

Конверт 1. Розвиток поглядів на природу теплоти  

Ведучий. Шановні знавці! Відомо, що виникнення і розвиток основних 

понять вчення про теплові явища, такі як температура, кількість теплоти 

супроводжувалися розвитком поглядів на природу теплоти. До середини XVII 

ст. із цього приводу існували дві основні гіпотези. 

За першою, а згодом основною, сутність теплоти полягає в невидимому 

русі частинок тіла, з яких воно складається. За іншою гіпотезою, теплота — це 

особлива, невагома (флюїдна) субстанція — теплород. У рамках вчення про 

теплород сформувалися такі основні калориметричні поняття: кількість теплоти, 

питома теплоємність тощо. 

У кінці XVII — початку XIX ст. різко зросла зацікавленість у проблемі 

теплоти, що було пов’язано з розвитком металургії та створенням теплових 

машин. Тоді і було нанесено рішучий удар по гіпотезі теплороду. Працями яких 

англійських учених було нанесено цей удар по теплородові? Який 

експериментальний факт примусив заперечити існування теплороду? (Працями 

Б. Румфорда і X. Деві. При свердлінні каналів гарматних стволів виділялася 

значна кількість теплоти.) 

Конверт 2. Винайдення парової машини 

Ведучий. У XIX ст. дослідження процесів перетворення теплоти в роботу 

набуло важливого практичного значення. Це пояснюється тим, що з початку 

цього століття в техніці все більш широке застосування дістає парова машина. У 
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1782 році була побудована парова машина, яка складалася з одного циліндра з 

поршнем. Пара впускалася то з одного боку поршня, то з іншого. Це було 

досягнуто в результаті застосування золотника. Машина швидко почала широко 

застосвуватись на заводах (для приведення механізмів в дію), на транспорті. Хто 

винахідник цієї машини? У якій країна він жив? (Джеймс Уатт. В Англії) 

Конверт 3. Відкриття закону збереження і перетворення енергії 

Ведучий. У сорокових роках XIX ст. відбулася дуже важлива подія в 

історії фізики та в історії науки взагалі — було встановлено закон збереження та 

перетворення енергії. 

Ідею про збереження у природі висловлювали ще древньогрецькі 

філософи. Вони вважали, що в природі, яка нас оточує, весь час відбуваються 

зміни, які не можуть ніколи припинитися. 

Розвиток фізики вимагав від учених визнання ідеї взаємоперетворення 

матерії і тим самим готував ґрунт для встановлення закону, який оформив би цю 

ідею в конкретну форму та з"єднав її з іншою важливою ідеєю — ідеєю 

збереження. Але побачити сам закон в дуже обширному фактичному матеріалі 

було нелегко. Для його аналізу та узагальнення були потрібні широта 

філософського підходу, точність математичного аналізу дослідних даних та 

скрупульозність експериментального дослідження. І так вже сталося, що ці три 

«функції» розподілилися між трьома вченими. І, можливо, невипадковою є та 

обставина, що жоден із них не був, власне кажучи, фізиком-професіоналом. 

Німецький учений Роберт Майєр (1814-1878) — лікар, німецький учений 

Герман Гельмгольц (1821-1894) за освітою фізіолог, а третій фізик — 

англійський промисловець. Для узагальнення фактичного матеріалу та 

виявлення закону, що виходив за межі механіки, потрібно було відмовитися від 

упередженості і піднятися вище (традиційного для фізиків-професіоналів того 

часу) механістичного світогляду. Хто цей третій учений? Назвіть роки його 

життя. (Джеймс Джоуль. 1818-1889.) 

Конверт 4. Закон збереження та перетворення енергії 

Ведучий. Якісна особливість енергії — можливість її перетворення з 

одного виду в інший. Одним із важливих законів природи є перший закон 

термодинаміки. 

Шановні знавці! Згадайте, як формулюється цей закон, до яких явищ 

природи його можна застосувати? (Перший закон термодинаміки — це закон 

«збереження енергії для механічних і теплових явищ: кількість теплоти, що 

передана системі, дорівнює зміні її внутрішньої енергії та роботі, яку виконує 

система над зовнішніми тілами.) 

Конверт 5. Експериментальне підтвердження закону збереження енергії 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2016, № 15 
 

 
 

 

 

58 

Ведучий. Шановні знавці! Проведіть експерименти, які підтверджують, 

що: 

A. Внутрішня енергія може перетворюватись у механічну. 

(Експеримент-відповідь (можливий варіант) — приклад теплового двигуна 

одноразової дії, (мал. 1.)) 

  

 
Мал. 1. 

Б. Механічна енергія може перетворюватись у внутрішню енергію. 

(Експеримент-відповідь (можливий варіант) — непружний удар 

пластилінової кулі об перешкоду.) 

B. Внутрішня енергія може передаватися від тіла до тіла так, що повна 

внутрішня енергія теплоізольованої системи зберігається. (Лабораторний дослід 

щодо теплообміну в калориметрі.) 

Г. Механічна енергія може передаватися від тіла до тіла так, що повна 

енергія замкнутої системи зберігається. 

(Експеримент-відповідь — пружний удар стальних або гумових куль.) 

Конверт 6. Необоротність теплових процесів. Другий закон 

термодинаміки 

Ведучий. Перший закон термодинаміки дав змогу описати будь-який 

процес, у ході якого відбувається перетворення різних видів енергії у 

внутрішню. Проте цей закон не дає жодних вказівок на те, які енергетичні 

перетворення можливі і в якому напрямі мають розвиватися. Перший закон 

термодинаміки не накладає жодних обмежень на напрям перетворення енергії з 

одного виду в інший, вимагаючи лише збереження енергії в замкнутих системах. 

Між тим, досвід свідчить, що різні види енергії неоднаково здатні 

перетворюватися в інші види. Виявляється, що всі макроскопічні процеси у 

природі, які протікають самочинно, є необоротними. Принцип про необоротність 

природних процесів становить одне із загальних формулювань другого закону 

термодинаміки. Цей закон, як і всякий фундаментальний закон, є узагальненням 

великого числа дослідних фактів. 

Він не виводиться теоретично а постулюється. 

Шановні знавці!  
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1. Що таке необоротний процес? 

2. Як сформулював другий закон термодинаміки німецький учений Роберт 

Клаузіус (1822-1888)? (1. Необоротними називаються такі процеси, які можуть 

самовільно протікати тільки в одному напрямі; у зворотному напрямі вони 

можуть протікати тільки як одна з ланок більш складного процесу. 2. Теплота не 

може переходити сама по собі від тіла менш нагрітого до тіла більш нагрітого.) 

Конверт 7. Принцип дії теплових двигунів 

Ведучий. Відомо, що в результаті виконання над газом роботи або 

передачі йому певної кількості теплоти можна збільшити його внутрішню 

енергію і, навпаки, за рахунок внутрішньої енергії газу може бути виконана 

механічна робота. На виробництві, транспорті, для роботи різних механізмів 

потрібна механічна енергія. Тому перетворення внутрішньої енергії в механічну 

надзвичайно важливе для практичної діяльності людини. Таке перетворення 

здійснюється за допомогою теплових машин. 

Шановні знавці! Просимо вас відповісти на такі запитання:  

1. У чому полягає принцип дії теплової машини?  

2. Як теоретично обчислити її ККД? 

 (1. На екран проектується принципова схема теплового двигуна (мал. 2). Робоче 

тіло (газ, пара), одержуючи від нагрівника кількість теплоти Q1, виконує роботу 

А’ і передає холодильнику кількість теплоти Q2. При цьому Q1 > Q2.  

2. ККД теплового двигуна дорівнює  для ідеального двигуна, –

 .) 

  

 
 Мал. 2. 

Конверт 8. Умова, за якої теплова машина має найвищий ККД 
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Ведучий. На початку XIX ст. було доведено, що найвигіднішим у роботі 

теплового двигуна є цикл із чотирьох процесів — двох ізотермічних і двох 

адіабатичних. У першому процесі розширення газу відбувається за сталої 

температури, а в другому — газ розширюється, будучи теплоізольованим від 

навколишнього середовища. 

Адіабатний та ізотермічний процеси дозволяють якнайповніше 

використати внутрішню енергію тіла для виконання механічної роботи: в 

адіабатному процесі — за рахунок внутрішньої енергії газу, в ізотермічному — 

за рахунок внутрішньої енергії іншого тіла (нагрівника). Для неперервної роботи 

газу за рахунок його внутрішньої енергії необхідний циклічний процес. 

Розширення газу здійснюється за високих значень тиску та температур, а 

стискання його — за нижчих у третьому й четвертому процесах. 

Цикл, що складається із двох ізотермічних і двох адіабатних процесів 

названо іменем ученого, який першим його розглянув. Під час розширення 

робоче тіло виконує роботу, а в результаті стискання роботу над ним виконують 

зовнішні сили. Після кожного циклу робоче тіло повертається у вихідний стан. 

(На екран проектується цикл (мал. 3). 

 
  

 

Особливість роботи реальних теплових двигунів полягає у тому, що у 

циклічному процесі не можна перетворити в роботу всю кількість теплоти, яку 

отримали від нагрівника. Якусь частину цієї кількості теплоти доводиться 

віддати третьому тілу з більш низькою температурою. Хто з учених і коли вказав 

умови роботи ідеальної теплової машини? (Французький інженер-фізик Саді 

Карно (мал. 4) у 1824 році.) 
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Мал. 4. 

Конверт 9. Вічний двигун другого роду неможливий 

Ведучий. Оскільки в реальній тепловій машині не можна перетворити в 

механічну роботу всю кількість теплоти, одержану від нагрівника, то із другого 

закону термодинаміки випливає висновок: не всі джерела енергії на Землі 

можуть бути зараховані до енергетичних ресурсів; не може бути використана 

енергія таких тіл, температура яких дорівнює температурі навколишнього 

середовища. 

Доволі цікавим здається використання майже безмежних запасів 

внутрішньої енергії, яка міститься у водах океанів. Але для одержання роботи за 

рахунок цієї енергії необхідно мати такий самий гігантський холодильник, який 

приймав би частину цієї величезної кількості теплоти. Саме тому енергія океанів 

не може бути зарахована до енергетичних ресурсів земної кулі. 

Другий закон термодинаміки накладає обмеження на перетворення 

внутрішньої енергії в механічну. Гіпотетична машина, яка виконувала б роботу 

лише за рахунок одержання теплоти з навколишнього середовища отримала 

назву «вічного двигуна другого роду». 

Другий закон термодинаміки можна сформулювати ще так: вічний двигун 

другого роду неможливий. 

Таким чином, якщо перший закон термодинаміки забороняє можливість 

існування машини, за допомогою якої можна було б виробляти енергію з нічого, 

то другий закон забороняє можливість створення машини, здатної виконувати 

роботу лише за рахунок охолодження одного тіла. 

Шановні знавці!  

І.Як звучить другий закон термодинаміки у формулюванні англійського вченого 

Вільяма Томсона (1824-1907)? 2. Яке друге прізвище мав цей учений у зв’язку з 

присвоєнням йому титулу лорда? (1. У тепловій машині, що діє циклічно, 

неможливо перетворити в механічну роботу всю кількість теплоти, одержану від 

нагрівника. 2. Кельвін.) 

Конверт 10. Цікаві експерименти 
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Експеримент 1. Вносять пробірку, в яку налито небагато ефіру; на дні 

пробірки лежить невеликий тягарець (для стійкого плавання, мал. 5). Пробірка 

щільно закрита корком, крізь який пропущено скляний трійник із двома кінцями, 

загнутими у вигляді сегнерового колеса. Пробірку пускають плавати у посудину 

з гарячою водою. Вона починає обертатися. 

 
Мал. 5. 

Ведучий. Шановні знавці! За одну хвилину дайте відповідь на запитання: 

«Чому пробірка обертається?» (Пробірка обертається внаслідок реакції струменя 

пари ефіру. Внаслідок нагрівання у гарячій воді ефір інтенсивно випаровується.) 

Експеримент 2. Демонструється прилад, головною частиною якого є 

«кип’ятильник Франкліна». Прилад закріплено на осі над кюветою, що 

заповнена теплою водою (мал. 6). «Кип"ятильник» періодично коливається, 

тобто його кульки почергово занурюються у воду. 

 
Мал. 6. 

 Ведучий. Шановні знавці! Поясніть це явище. («Кип’ятильник Франкліна» 

складається із двох скляних кульок, з"єднаних між собою трубкою. Повітря з 

кульок викачане, і вони частково заповнені спиртом. Та кулька, у якій спирту 

більше, переважує і, торкаючись теплої води, нагрівається. У ній зростає тиск 

насиченої пари спирту, що займає простір над рідким спиртом. У другій кульці, 

що знаходиться у контакті з навколишнім холодним повітрям, тиск насиченої 

пари буде меншим. Тому спирт із нижньої кульки витісняється у верхню, 

остання переважує і занурюється у воду. Потім процес повторюється.) 

Експеримент 3. Ще один дослід із «кип’ятильником Франкліна». Одну з 

кульок «кип"ятильника Франкліна» поміщають у посудину з водою, другу — у 

суміш снігу із сіллю. За кілька хвилин навколо кульки, що знаходиться у воді, 

утворюється кільце з льоду (мал. 7), найбільш товсте у тому місці, де 

знаходиться поверхня спирту. 
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Мал. 7. 

Ведучий. Шановні знавці! Поясніть, чому замерзла вода. (В охолодженій 

кульці пара спирту конденсується, що видно зі збільшення кількості рідини в цій 

кульці. У другій кульці рідина посилено випаровується з поверхні, тому в цьому 

місці стінки кульки найбільше охолоджуються і у воді утворюється лід) 

Конверт 11. Охорона навколишнього середовища у зв’язку із 

застосуванням теплових двигунів 

Ведучий. Теплові машини широко використовуються. Залізничними 

магістралями водять состави потужні тепловози, водними шляхами — 

теплоходи. Мільйони автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння 

перевозять вантажі і пасажирів. 

Поршневі, турбогвинтові та турбореактивні двигуни встановлені на 

літаках і гелікоптерах. За допомогою реактивних двигунів здійснюються запуски 

штучних супутників, космічних кораблів і станцій. Двигуни внутрішнього 

згоряння є основою механізації виробничих процесів у сільському господарстві, 

їх використовують на тракторах, комбайнах, самохідних шасі, насосних 

станціях. 

Шановні знавці! Яку небезпеку несуть теплові двигуни навколишньому 

середовищу? Яких заходів вживають з метою зниження цієї небезпеки? (Теплові 

машини забирають кисень, викидають в атмосферу вуглекислий газ, золу, 

отруйний оксид Сульфуру (SO2). Жителі великих міст задихаються від 

вихлопних газів автомобільних двигунів. У всіх країнах світу вживають заходів з 

метою зниження забруднення повітря. На автомобільних двигунах 

встановлюють каталізатори, опрацьовують зразки нових типів двигунів 

внутрішнього згоряння і навіть парових двигунів. Найперспективнішими є 

електромобілі й автомобілі з двигунами на водні, продуктом згоряння яких є 

звичайна вода.) [4]. 

Журі підводять підсумки. Оголошуються результати гри. 

Ігри важливо проводити систематично й цілеспрямовано на кожному 

занятті, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи й 

урізноманітнюючи їх у міру накопичення в учнів знань, вироблення вмінь і 

навичок, розвитку логічного мислення, виховання кмітливості, самостійності, 

тобто таких якостей інтелектуальної сфери, які характеризують творчу 

особистість.  
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Отже, створення проблемних ситуацій та використання ігор  є корисним 

для активізації навчальної діяльності учнів при вивченні термодинаміки в курсі 

фізики старшої школи. 
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ЗНАМЕННЕ ВІДКРИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ АСТРОНОМІВ: КОМЕТА 

ЧУРЮМОВА-ГЕРАСИМЕНКО 

 

 Анотація. Комета 67P / Чурюмова-Герасименко може потрапити в історію як 

перша комета, на яку приземлились  роботи з Землі і які будуть супроводжувати її на 

всій орбіті. Космічний апарат Розетта, що носить посадковий модуль Філа, здійснив 

зближення  з цією кометою в серпні 2014 року,   супроводжував  її на своєму шляху до 

внутрішньої Сонячної  системі і назад. Розетта є місією Європейського космічного 

агентства (ЄКА), якого НАСА забезпечує основними інструментами і підтримкою. 

Ключові слова: комета Чурюмова – Герасименко, космічний апарат «Розетта», 

науковий зонд Філи, Комета 67P. 

 

Понад два роки світ пильно стежив за одним із найвіддаленіших районів 

нашої галактики. За мільйони кілометрів від Землі космічний зонд уперше 

приземлився на комету. Й Україна має до цього безпосереднє відношення. 

Двоє учених, які відкрили знамениту комету, – українці. Комету було 

відкрито 23 жовтня 1969 року Климом Чурюмовим в Києвській обсерваторії в 

результаті вивчення фотопластинок комети 32P/ Комас Сола, знятих Світланою 

Герасименко в Алма-Атинській обсерваторії у вересні того ж року. Перший 

знімок, на якому видно комету, датований 20 вересня 1969 року. Біля краю 

фотознімка було виявлено ще одну комету, проте спочатку вона розглядалась як 

фрагмент комети КомасСола. Після вивчення наступних фотознімків було 

з'ясовано, що цей об'єкт рухався іншою траєкторією і, таким чином, є 

самостійною кометою 

При розрахунках траєкторії комети Чурюмова - Герасименко було 

виявлено, що її орбіта неодноразово змінювалася. До 1959 року перигелій 

комети знаходився на відстані близько 2,7 а. е. від Сонця. Потім в результаті 

гравітаційного впливу Юпітера яку скоротилося до 1,29 а. е., яким і залишається 

до цього дня. 2 березня 2004 року Європейським космічним агентством був 

запущений космічний апарат «Розетта» (для дослідження комети Чурюмова-

Герасименко). 6 серпня 2014 зонд «Розетта» вийшов на орбіту комети 

Чурюмова — Герасименко. «Розетта» стала першим космічним апаратом, який 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2016, № 15 
 

 
 

 

 

66 

зумів вийти на орбіту комети — раніше зонди отримували дані про комети, 

наближаючись до них лише на короткий час і на великій швидкості.  

12 листопада 2014 року зонд спрямував на поверхню ядра комети 

спускний апарат «Філе» для вивчення хімічного складу небесного тіла. 

Приземлення на поверхню комети відбулося о 17:34 за Київським часом, але 

через велику відстань між Землею та кометою сигнал про приземлення надійшов 

лише о 18:03, через 29 хвилин. Протягом 12-15 листопада апарат «Філе» виконав 

усі заплановані дослідні роботи з використанням усіх наявних на борту 

інструментів. Так, за допомогою бура було отримано й проаналізовано зразок 

ґрунту. Також отримано дані про температуру й внутрішню структуру комети. 

Крім того, вдалося зробити знімки місцевості. Усі отримані дані було передано 

на Землю. Однак після вичерпання запасів енергії апарат перейшов у режим сну, 

а зв'язок із ним припинився 

Апарат облетів Землю три рази, обігнув Марс один раз, спав протягом 31 

місяця і в кінці кінців вийшов на орбіту 4-кілометрового каменю, який летить по 

космосу зі швидкістю близько: 135 000 кілометрів на годину. "Ця комета - 

прекрасна, але драматична: вона цікава з наукової точки зору, але її форма 

створює операційні труднощі" – сказав Штефан Уламец, менеджер модуля 

"Філи"(Космічне бюро Німеччини). 

Які завдання були поставлені перед науковим зондом Філи? 

Це панорамні фото комети і знімки поверхні з високою роздільною 

здатністю: забір проб ґрунту з глибини 23 см,вимір електричних і механічних 

параметрів поверхні,дослідження складу ґрунту комети рентгенівським 

спектрометром,обмін даними з Розеттою для аналізу внутрішньої структури 

грунту. 

Розетта - це космічна місія, розроблена ESA за підтримки країн-учасників 

ЄС і НАСА для дослідження комети Герасименко-Чурюмова. Вивчаючи газ, 

пил, органічні речовини і структуру ядра комети, програма Розетта стала ключем 

до розгадки історії формування та еволюції Сонячної системи, існування 

органічних форм в космосі, а можливо, і виникнення життя на Землі. 

Мабуть, найпоетичнішим досягненням "Розетти" стало те, що вона 

знайшла втрачений елемент свого посадкового модуля на поверхні 

комети. Модуль Philae застряг у тріщині комети. Його знайшли через 2 роки 

після невдалого приземлення на її поверхню.Дослідження поверхні комети за 

допомогою ультрафіолетового спектрографа НАСА «Еліс» на борту «Розетти», 

здійснені впродовж серпня 2014 року, виявили, що комета є незвично темною на 

ультрафіолетових довжинах хвиль і що поверхня комети — принаймні до 

вересня — не показує великих оголень льоду. Також у кометній атмосфері вже 

були виявлені як водень, так і кисень. Період обертання комети 12.4 годин, маса 
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10 мільярдів тонн, густина  400 кг/м3(подібно до деяких сортів деревини) Колір 

комети-темно-сірий, що було визначено на основі аналізу альбедо, або кількості 

світла, яке відбивається кометою назад у космос. Ядро комети складається з двох 

частин, з'єднаних перешийком. Обидві частки проявляють дуже горбистий 

рельєф. Поверхня перешийка добре відбиває світло і досить гладка, можливо, це 

свіжий лід, але потрібно більш детальні дослідження, щоб з'ясувати природу 

цього яскравого матеріалу 

Але очевидно, що комета Чурюмова-Герасименко, траєкторія і 

особливості якої підійшли для грандіозного проекту «Розетта», розкрила ще не 

всі свої таємниці. Апарат, що доставив «Філи», все ще супроводжує її і, як і 

раніше,  передає дані. А тому цілком можливо, що незабаром ми дізнаємося про 

цей космічний об’єкт багато нового. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «КІНЕМАТИКА»  

У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

 

Анотація. У статті виділено основні поняття кінематики та розглянуто методику 

їх викладання. 

 

Вивчення механіки у курсі фізики старшої школи розпочинається з 

кінематики – розділу, в якому розглядається механічний рух без урахування 

сил, що зумовлюють цей рух. Кінематика займає особливе місце серед інших 

тем шкільного курсу фізики [1]. Це пов'язано, по-перше, з тим, що в цій темі 

вивчається більшість фізичних понять, що складають основу класичної 

механіки: матеріальна точка, абсолютно тверде тіло, координата, радіус-вектор, 

переміщення, швидкість, прискорення. З іншого боку ці поняття є наскрізними 

для всього курсу фізики - вони використовуються для опису характеру рухів 

різних об'єктів при вивченні наступних розділів. 

При вивченні кінематики конкретизується і стає зрозумілою суть 

основного завдання механіки [2]: не просто визначити положення тіла в 

просторі в будь-який момент часу, а в залежності від обраного способу 

завдання положення матеріальної точки, визначити її координату або радіус-

вектор в будь-який момент часу. 

Саме в кінематиці вводиться поняття «система відліку», що дозволяє 

з'ясувати абсолютний або відносний характер досліджуваних фізичних величин і 

розкрити ідею відносності, якою пронизаний весь курс сучасної шкільної фізики. 

Все це визначає виняткову важливість досліджуваних в темі фізичних явищ 

і понять, і необхідність міцного і усвідомленого їх засвоєння учнями. 

На самому початку вивчення розділу «Механіка» вводиться поняття 

механічного руху, яке визначається як зміна положення тіла або частин тіла в 

просторі відносно інших тіл з плином часу і формулюється основна (пряма) 

задача механіки (визначити положення тіла в будь-який момент часу). У зв'язку з 

цим виникає питання про необхідність введення фізичних понять, які 

характеризують стан і характер зміни цього положення матеріальної точки з 

плином часу. Основними поняттями кінематики в цьому випадку є координата, 

радіус-вектор, шлях, переміщення, швидкість, прискорення, траєкторія. В 

такому випадку, описати механічний рух - значить вміти описати характер зміни 
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кінематичних величин, тобто вміти записати рівняння руху тіла (матеріальної 

точки) [2]. 

В шкільному курсі фізики розглядається два способи задання положення 

точки в просторі і відповідні їм способи опису механічного руху [3, 4]. Перший 

спосіб – координатний, при якому рух матеріальної точки в просторі задається 

через зміну її координат. Переміщення вводиться як вектор, що сполучає 

початкове і кінцеве положення матеріальної точки, при цьому розглядаються 

проекції переміщення на координатні осі, величини яких обчислюються як 

різниця кінцевої і початкової координати на відповідній осі. Знаючи проекції 

переміщення на координатні осі, можна визначити модуль самого 

переміщення. При координатному способі опису механічного руху кінематичні 

рівняння руху являють собою залежність координат від часу х = х (t); у = у (t); z 

= z (t).  

Другий спосіб опису- векторний, полягає в заданні радіус-вектора 

матеріальної точки як функції від часу і відповідне кінематичне рівняння 

матеріальної точки має вигляд  𝑟 = 𝑟 (𝑡). У цьому випадку переміщення також 

визначається як вектор, що сполучає початкове і кінцеве положення точки, але 

при цьому переміщення задається як зміна радіус-вектора матеріальної точки. 

При вивченні способів опису механічного руху вводиться поняття 

траєкторії як лінії, яку описує матеріальна точка при своєму русі в просторі. Це 

дозволяє класифікувати механічний рух за формою траєкторії - прямолінійний і 

криволінійний. При цьому необхідно розглянути різні види траєкторій 

матеріальної точки (по колу, по прямій, по параболі і т.д.), згадати з курсу 

математики рівняння відповідних ліній, і на підставі цього ввести поняття 

рівняння траєкторії матеріальної точки як функції 𝑦(𝑥). 

Введення таких кінематичних характеристик механічного руху як 

швидкість і прискорення дозволяє класифікувати всі види руху за характером 

руху (рівномірний, нерівномірний, рівноприскорений). 

Розгляд видів руху зазвичай проводиться на основі координатного методу. 

А для цього необхідне введення понять «система відліку», «координати точки», 

«переміщення», «траєкторія». До введення цих понять учні, певною мірою, 

підготовлені на уроках математики. Вони вміють визначати координати точки на 

площині і, отже, знайомі з поняттям системи координат. Відштовхуючись від 

цих знань, слід перейти до розгляду механічного руху матеріальної точки на 

площині. Аналізуючи конкретний рух, необхідно розкрити поняття координати, 

вектора переміщення та шляху, пройденого тілом уздовж траєкторії. 

Зазвичай пропонується наступна послідовність міркувань. Накресливши на 

дошці систему координат відзначаємо початкові координати крейди (𝑥1,; 𝑦1); 

потім, перемістивши крейду довільним чином, відзначають інше положення, а 
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отже і нові координати (𝑥2,; 𝑦2). Після цього проводимо вектор переміщення, 

відзначаємо шлях, пройдений точкою уздовж траєкторії і уточнюємо, що для 

визначення нового положення тіла досить вказати вектор переміщення. Потім 

вводиться поняття проекції вектора переміщення на координатні осі (на 

кресленні показуються 𝑠𝑥  і 𝑠𝑦  ) і з'ясовується, що вектор переміщення однозначно 

визначається його проекціями. 

Доступніше всього для учнів визначення проекції вектора переміщення 

через різницю відповідних координат 𝑠𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1, 𝑠𝑦 = 𝑦2 − 𝑦1. При цьому 

важливо відзначити, що якщо, наприклад, 𝑥2 більше 𝑥1, то проекція вектора 

переміщення додатна  𝑥2 − 𝑥1 > 0, якщо навпаки, то від’ємна. Після цього 

необхідно записати формули для знаходження кінцевих координат точки 

𝑥2 = 𝑥1 + 𝑠𝑥 , 𝑦2 = 𝑦1 + 𝑠𝑦 .  Ці формули будуть необхідні при вивченні 

кінематичних рівнянь конкретних рухів. 

Практика показує, що учні нерідко плутають поняття «шлях» і 

«переміщення», тому для конкретизації та розмежування цих понять можна 

запропонувати учням заповнити наступну порівняльну таблицю: 

Таблиця 1 

Шлях Переміщення 

1.Довжина траєкторії, яку описує 

тіло за час руху. 

1. Вектор, що сполучає початкове 

положення тіла з його 

положенням у вибраний момент 

часу 

2. Пройдений шлях — скалярна 

величина 

2. Переміщення — векторна 

величина 

3. 𝑙 = 𝑣 × 𝑡 3. 𝑠 = 𝑣 × 𝑡 

4. Пройдений шлях завжди 

додатна величина 

4. Проекція вектора переміщення 

може бути додатна, від’ємна і 

дорівнювати нулю 

5. Між двома точками шлях може 

бути різним 

5. Переміщення між двома 

точками тільки одне 

Заповнення таблиці повинно супроводжуватися достатнім числом 

ілюстрацій. 

Питання про види руху тісно пов'язане з рівняннями руху. Учні повинні 

усвідомити, що рівняння руху в кінематиці дозволяють вирішити основну 

задачу механіки: визначити положення матеріальної точки в просторі в будь-

який момент часу, якщо відомі початкові умови і прискорення. 

Вперше школярі звертаються до рівняння руху при розгляді найпростішої 

моделі - рівномірного прямолінійного руху, після введення поняття швидкості 
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рівномірного прямолінійного руху:𝑠 = 𝑣 × 𝑡 - векторна форма або 𝑠𝑥 = 𝑣𝑥 × 𝑡 - 

алгебраїчна форма. Від рівняння переміщення, записаного через проекції 

векторів на вісь, переходимо до рівняння координати:  𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑥𝑡  

Пізніше, при вивченні рівноприскореного прямолінійного руху, учні 

знайомляться з рівнянням переміщення для даного типу руху 

𝑠 = 𝑣0     𝑡 +
𝑎  𝑡2

2
. 

В проекціях на відповідні осі рівняння буде мати вигляд:  

𝑠𝑥 =  𝑣0𝑥𝑡 +
𝑎𝑥 𝑡2

2
. 

Тоді кінематичне рівняння прямолінійного рівноприскореного руху 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑥𝑡 +
𝑎𝑥 𝑡2

2
. 

Слід пояснити учням, що досить знати тільки це рівняння і рівняння 

швидкості, щоб вирішити будь-яке кінематичне завдання. Що до інших рівнянь 

кінематики, то вони є похідними від приведеного основного рівняння, їх легко 

отримати з нього (бажано показати на прикладі). 

Отже, при вивченні кінематики вчитель закладає розуміння основних 

понять, використанням яких пронизаний весь курс фізики старшої школи.  
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИСТАЛОГРАФІЇ ЯК НАУКИ 

 

Аногтація. Розглянуто основні етапи становлення кристалографії як науки. 

 

Світ кристалів вражає своєю різноманітністю. Наразі відкрито більш як 4 

тис. мінеральних видів. Закони природи, що відносяться до виникнення, 

існування та руйнування кристалів та мінералів, вивчає мінералогія – одна з 

гілок науки про тверде тіло. І кристалографія виступає в якості однієї з основ, на 

якій базується мінералогічна наука. В розвитку кристалографії можна виділити 3 

етапи: 

 Емпіричний – майже до початку XIX ст. – період поступового 

накопичення фактичного матеріалу, виявлення та осмислення 

особливостей кристалів; 

 Теоретичний – ХІХ ст. – період інтенсивного теоретичного 

дослідження форм та виявлення законів внутрішньої будови кристалів; 

 Прогностичний – період швидкого підйому, який можна 

охарактеризувати як експериментальний з чітким прикладеним напрямом. 

Це стадія, що розкриває перспективи розвитку даної області знань. 

З давніх-давен люди намагалися здійснити перші спроби на основі ідей 

симетрії побудувати ідеалізовану модель Землі в цілому і навіть зв’язати в єдину 

гармонічну систему весь Всесвіт. Прикладом є космогонічна геометрія Платона, 

що базувалася на п’яти високо симетричних правильних многогранниках – 

Платонових тілах – з однаковими гранями, ребрами та вершинами. Чотири з них 

символізували елементи, з яких будується світ: вогонь, повітря, вода та земля. 

П’ятий многогранник нібито відповідав контурам Всесвіту, являючись символом 

небесної сфери.  

Набагато пізніше, майже через 20 століть, німецький математик і астроном 

І. Кеплер в своїй книзі «Гармонія світу» спробував, виходячи з єдиного 

геометричного принципу, розрахувати число орбіт, їх відносні розміри і 

характер руху планет, тим самим нібито розкрити задумку самого Творця.  

Першим кроком на шляху до пізнання глобальної симетрії нашої планети 

слід вважати спостереження Аристотеля, що свідчать про куле подібність Землі. 

Набагато пізніше в працях І.Ньютона та інших дослідників природи було 

відмічено поступове зниження власної симетрії Землі у міру уточнення її форми: 
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від кулі – до еліпсоїда обертання, далі до трьохвісного еліпсоїда і в кінці кінців – 

до геоїда більш складної форми.  

В кінці ХІХ ст. Л. Грін та А. Лаппарент уподібнили земну кулю тетраедру у 

чистому вигляді, виходячи з того, що тетраедр за даного об’єму має найбільшу 

поверхневу площу і є тією формою «до якої тяжіє земна кора при деформації». 

Тут вважаю за потрібне пояснити, що зміна фігури Землі під впливом силових 

полів, що проковзають по її тілу, веде до перебудови електромагнітних зв’язків в 

самій речовині Землі. Будь-яка ж перебудова супроводжується напругою, 

появою у речовині різних хвиль – звукових, сейсмічний і т.п. Інтерференція цих 

хвиль може привести до деяких наближень фігури Землі до форми 

багатогранника.  

Сучасний симетричний підхід до пояснення світу і його еволюції, що був 

запропонований А.В. Маліковим у 1993 р., виявляє послідовне пониження ряду 

фундаментальних симетрій зі зростанням рівня організації Всесвіту.  

В кінці ХІХ ст. П. Кюрі сформулював дуже важливий для геологів 

універсальний закон суперпозиції симетрії (дисиметрії). Цікаві також 

узагальнення М.В. Ломоносова щодо нерозривного зв’язку між позитивними та 

негативними елементами земної поверхні (рельєфу).  

Цікаву ідею висунув геолог М.А. Гончаров, що передбачив конвекцію 

земної речовини в Північному та Південному півкулях – висхідний потік 

упродовж осі Землі від Північного до Південного полюса, що пояснює існування 

під Південним полюсом піднімання, під Північним – опускання.  

Не дивлячись на те, що геометрія кристалів здавалася таємничою та 

нерозв’язною задачею, потроху накопичувались факти о властивостях кристалів 

про їх ограновування. Тільки в часи Відродження (XVI ст.) з’явилися перші 

догадки про можливі закономірності внутрішньої будови кристалів.  

Першим розглядати кристал не як щось непорушне і незмінне, а у розвитку 

почав італійський математик та філософ Дж. Кардано. Він ввів динамічний 

підхід до кристалів, порахувавши, що вони народжуються, живуть, хворіють, 

старіють та помирають. Далі ідеї будови кристалів розвивав англійський фізик 

Р.Гук, який намагався побудувати всі кристалічні форми відповідним 

розташуванням кулеподібних частинок.  

Народження ж кристалографії як науки пов’язано з працями данського 

дослідника наук Н. Стенона, який у 1669 р. сформулював основні поняття про 

формування кристалів: «Зростання кристалів відбувається не в середині, як у 

рослин, але шляхом накладання на зовнішні площини кристала найдрібніших 

частинок…». Він також є відкривачем основного закону геометричної 

кристалографії – закону постійності кутів. Цей закон, який ще часто називають 

законом Стенона-Роме де Ліля, являє надійний фундамент для розвитку 
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геометричної кристалографії і дав величезний матеріал для встановлення 

істинної симетрії кристалічних тіл.  

Таким чином, якщо перша половина ХІХ ст. характеризувалася посиленим 

вивченням зовнішніх форм кристалів, то в другій його половині були закладені 

основи пізнання їх внутрішньої будови – почався другий період розвитку 

кристалографії як науки.  

Другий закон кристалографії належить Р.Ж. Гаюі, а третій К.С. Вейссому. 

Через 15 років після Гаюі, в 1830 р. німецький професор мінералогії І.Ф. Гессель 

пише трактат «Кристалометрія» з описом 32 класів симетрії. Прямим 

продовжувачем ідей Гаюі був французький кристалограф, астроном, морський 

офіцер О. Браве. Виходячи з однорідності кристала, він прийшов до висновку, 

що центри тяжіння молекул розташовуються в кристалі за законом трьохмірної 

періодичності вузлів просторової решітки. В 1855 р. Браве вивів 14 типів 

просторових решіток, що відрізняються одна від одної формою та симетрією. 

Цим він заклав основу сучасної структурної кристалографії. В 1890 р. 

Е.С. Федоров вивів 230 класів – способів розміщення матеріальних частинок в 

кристалічному просторі – 230 просторових (федорівських) груп симетрії. В 1912 

р. німецький фізик М. Лауе було виявлено явище дифракції рентгенівських 

променів на кристалах, тобто була доказана тривимірна періодичність 

розподілення атомів в структурах кристалів. В 1920 р. А. Ланде вдалося знайти 

геометричний спосіб визначення радіусів іонів, заснований на припущенні, що 

розміри іонів значно перевищують розміри катіонів і в деяких іонних кристалах 

перші безпосередньо контактують один з одним.  

Сучасна кристалографія – це самостійна наука, що займає почесне місце 

серед інших споріднених наук, зокрема наук про Землю, і включає окрім 

геометричної кристалографії і фізичної кристалографії кристалохімію – вчення 

про внутрішню будову і склад кристалічних речовин і кристалогенезис – теорію 

утворення кристалів.  Сама по собі мінералогія, в минулому описова наука, з 

появою методів рентгеноструктурного аналізу отримала можливість заглянути 

всередину кристалів, побачити їх атомну будову.  

Кажучи про роль кристалографії в сучасному природознавстві, неможна не 

згадати про вплив її ідей на найзагальніші концепції пізнання природи – 

фундаментальні фізичні теорії, закони збереження, теорії елементарних 

частинок, що засновані на використанні ідей симетрії. І нарешті, в гуманітарних 

науках, навіть в мистецтві, ідеї впорядкованості, симетрії, ритму також грають 

важливу роль. 

Серед українців відомими кристалографами є З.В. Бартошинський, 

С.М. Бекеша, Л.З. Скакун. Збігнєв Бартошинський уперше у світі разом з 

М.А. Гнєвушевим розробив мінералогічну класифікацію алмазів. На підставі 
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його прогнозних даних відкрито алмазоносні кімберлітові трубки Ботуобінська 

(1994 р.) і Нюрбінська (1996 р.). Започаткував на геологічному факультеті школу 

гоніометрії. Йому належить патент України на винахід «Спосіб сортування 

алмазів» (1997 р., співавтор Сергій Бекеша).  
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