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Тому, кому вдалося знайти ідею, 

яка дозволила б проникнути 

трохи глибше у вічну таїну 

природи, дарована велика 

милість… 
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Механіка ‒ частина фізики, що вивчає закони 

механічної взаємодії тіл і явища механічного руху 

Вчитель: 

Лихо, люде, всюди лихо, 

Ніде пригорнутись: 

Куди, каже, хилить доля, 

Туди й треба гнутись,- 

(поема «Гайдамаки») 

Край дороги гне тополю 

До самого долу. 

(поема «Тополя») 

В даних уривках описано фізичне явище ‒ 

деформацію. 

Деформацією тіла називають зміну форми або 

об’єму тіла. Деформації, які повністю зникають після 

припинення дії зовнішніх сил, називають пружними. 

Деформації бувають: розтягу(стиску), зсуву, згину та 

кручення. 

В даному уривку описано деформацію згину. Ця 

деформація зводиться до неоднорідного стиску і 

неоднорідного зсуву.  



Якби кайдани перегризти, 

То гриз потроху б. Так не ті, 

Не ті їх ковалі кували, 

Не так залізо гартували, 

Щоб перегризти. 

(вірш «Самому чудно…») 

У цьому вірші описане  фізичне явище ‒ твердість. Внаслідок термічної 

обробки (кування) залізо набуває нових властивостей і стає більш міцним. 

Тобто сили взаємодії між молекулами стають більшими. Твердість —це 

здатність матеріалу чинити опір деформуванню та руйнуванню. 

Найтвердішим із відомих матеріалів є ультратвердий фулерит (приблизно 

в 2 рази твердіший за алмаз). Однак, цей матеріал доступний лише у 

мікроскопічних кількостях. Найтвердішою з поширених речовин є алмаз. 

Кругом хвилі, як ті гори: 

Ні землі, ні неба. 

(«Іван Підкова») 

Хвилею називають процес поширення коливань у просторі. Хвиля 

характеризується довжиною та амплітудою. Чим більша амплітуда, тим вище 

підніметься хвиля. Гігантська хвиля в історії Японії досягала 85 метрів,  це було 

в 1771 році в районі південного острова Ісігакі. 

Защебече соловейко 

В лузі на калині,-  

Заспіває козаченько, 

Ходя по долині. 

(«Тополя») 

Задзвонили, задзвонили! ‒ 

Пішла луна гаєм. 

(«Гайдамаки») 

Механічні коливання з частотою в межах від 20 



Герц до 20000 Герц називаються звуковою хвилею, або звуком. 

Звукопровідність – це здатність різних тіл передавати звукові хвилі. Здатність 

звукової хвилі відбиватись від  

Вітер з гаєм розмовляє,  

шепче з осокою, 

Пливе човен по Дунаю 

Один за водою. 

     Чому «вітер з гаєм розмовляє», а з осокою «шепче»? Це пояснюється 

відмінністю у частоті та гучності звуку. 

Найтихішим місцем на Землі є звукопоглинаюча камера, що знаходиться 

в Лабораторіях Орфілда в американському штаті Міннесота. Вона поглинає 

99,99%  усіх звуків. Жодна людина ще не змогла висидіти в цій камері довше, 

ніж 45 хвилин. Надто довге перебування в цілковитій тиші навіть загрожує 

відчайдухам галюцинаціями. 

Максимальним порогом сили звуку для людини є інтенсивність 120-130 

децибел, звук такої сили викликає біль у вухах. Так, експериментами 

встановлено, що коли удари барабана на зразок «там-таму» перевищують 100 

децибел, то слухачі впадають у запаморочливий стан. 

Цікавий випадок описано у знаменитій «Книзі рекордів Гінеса». 126 

децибел: таку силу голосу продемонструвала на змаганнях 14-річна 

шотландська учениця, яка перекричала злітаючий літак «Боїнг». 

Маєш крила, маєш силу, 

Є коли літати. 

(«Н. Маркевичу»)  

Сини мої! Орли мої! 

Летіть в Україну, 

(«Гайдамаки») 

Літа орел, літа сизий 

Попід небесами; 

(«Гайдамаки») 



Аеродинаміка – розділ фізики, який описує 

умови виникнення піднімальної сили. Це наука 

літакобудування. 

Найважчий літак у світі «Ан-225» «Мрія» 

побудований в Україні. Його вага 600 тонн. 22 

березня 1989 року літак з вагою 156 300 кг 

піднявся на висоту 12 410 метрів і подолав відстань в 2 100 кілометрів. 

Плавай, плавай, лебедонько, 

По синьому морю. 

(«Тополя») 

Вітер з гаєм розмовляє, 

 Шепче з осокою, 

 Пливе човен по Дунаю 

 Один за водою.  

 («Тополя») 

На кожне занурене в рідину тіло діє з боку рідини виштовхувальна сила, 

яка чисельно дорівнює вазі витісненої тілом рідини. Це закон Архімеда. Умова 

плавання тіл: тіло занурене в рідину, знаходиться в рівновазі, якщо сила 

тяжіння зрівноважується виштовхувальною силою. 

Історія «Титаніка» не обірвала мрію людини про величність і 

грандіозність. Величезні судна сучасності вже ламають наші стереотипи 

мислення. Найбільшим кораблем у світі називають 450-метровий супертанкер 

«Кнок ньюс». Його вантажопідйомність — 565 

тис. тонн. 

Все йде, все минає ‒ і краю немає 

Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? 

(«Гайдамаки») 

Споконвіку вмивається, 

Сонце зустрічає, 

І нема тому почину, 

І краю немає! 



Ніхто його не додбає 

І не розруйнує… 

(«Сон») 

Тут описано закон збереження й перетворення 

енергії. При будь-яких фізичних взаємодіях енергія не 

створюється і не зникає, а лише перетворюється з 

однієї форми в іншу. 

Молекулярна фізика ‒ розділ фізики, що вивчає будову і фізичні властивості 

тіл і середовищ на основі закономірностей взаємодії і руху молекул 

Вітре буйний, вітре буйний! 

Ти з морем говориш,- 

Збуди його, заграй ти з ним, 

Спитай синє море. 

(«Думка») 

Сонце гріє, вітер віє 

З поля на долину,  

Над водою гне з вербою 

Червону калину.  

(«На вічну пам’ять Котляревському») 

Вітер в гаї нагинає  

Лозу і тополю, 

Лама дуба, котить полем 

Перекотиполе. 

(«Мар’яна – черниця») 

Причина появи вітру – у різному ступені нагрівання поверхні Землі в 

різних її регіонах. Протягом дня суша нагрівається, повітря, що перебуває над 

землею, піднімається нагору, а холодне займає його місце. У будь-якій 

місцевості існує різниця тиску, тому в даному районі дме вітер.  

Тільки чудова поетова душа може так казково описати природу рідної 

країни. Читаючи такі вірші, бачиш природу живою, гарною, надзвичайною.  

 


