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ВСТУП 

 

Фізика – це наука, що вивчає найпростіші і, разом з тим, найзагальніші закони 

неживої природи, форми руху матерії і їх взаємні перетворення.  

Матерія – це основне поняття фізики, яке означає усе, що вміщає простір і час. 

Це об’єктивна реальність, яка незалежна від розуму (від людини). Основні форми матерії 

в фізиці – це речовина і поле. 

Фізичні форми руху матерії (механічна, теплова, електромагнітна, атомна і ядерна), 

які вивчаються в курсі фізики, присутні у всіх вищих формах руху (хімічної, біологічної). 

Фізичні закони – це об'єктивні (незалежні від людини) закономірності в природі. 

Дослід (експеримент) – основний метод дослідження у фізиці. Гіпотеза – наукове 

припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища, вимагає перевірки на 

досліді і теоретичного обґрунтування для перетворення гіпотези в наукову теорію. 

Властивості матеріальних об’єктів відображаються за допомогою фізичних 

величин. Приклади фізичних величин: відрізок часу, довжина шляху, швидкість, сила, 

температура, робота, енергія, електричний заряд. Кожна фізична величина позначається 

латинською або грецькою буквою. Наприклад, час – (t), прискорення – (a), сила – (F), опір 

– (R), плоский кут (α) і т.п. Фізика вивчає взаємозв'язок між фізичними величинами.  

Всі одиниці фізичних величин об'єднані в системи одиниць. У багатьох країнах, у 

тому числі і в Україні, використовується так звана Міжнародна система одиниць (система 

СІ–від англійських слів System International). В Системі СІ є два види одиниць – основні і 

похідні. Основних одиниць небагато – в механіці це одиниця часу – секунда (с), одиниця 

довжини – метр (м), одиниця маси кілограм (кг), одиниця плоского кута – радіан (рад). Всі 

інші одиниці – похідні, тобто вони отримані як комбінація основних одиниць. Наприклад, 

одиниця швидкості [м/с], одиниця сили – ньютон H=[кг∙м/c
2
]. Вираз похідною одиниці 

через основні одиниці системи називається розмірністю. 

Крім одиниць системи СІ, часто вживаються позасистемні одиниці, різні в різних 

країнах. Наприклад, в Україні поряд з одиницею температури в системі СІ – кельвіном – 

частіше вживають позасистемну одиницю – градус Цельсія. У США температуру 

вимірюють в градусах Фаренгейта. В якості одиниці об'єму в Україні замість м
3
 часто 

вживають літр, тобто кубічний дециметр (1 л=1 дм
3
). Замість одиниці кута в СІ – радіана – 

в Україні частіше вживають градуси (π рад=180
о
). 

Якщо фізичні величини дуже великі або дуже маленькі, то для зручності до назви 

одиниці додається приставка, що показує у скільки разів дана величина більше або менше 

основної одиниці. Список цих приставок наведено в таблиці. 
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