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Компетентнісно орієнтований підручник 
фізики спрямований на реалізацію 
основної мети навчання – розвиток 

особистості, становлення її наукового 
світогляду та відповідного стилю 

мислення, формування предметної, 
науково-природничої та ключових 

компетентностей учнів. У ньому має 
гармонійно поєднуватися система знань з 
функціональною діяльністю, що сприяє 

формуванню відповідних умінь їх 
застосовувати, заохочувати до 

самостійності й творчості, поглиблювати 
компетентність тощо 



Структура, зміст і методичний апарат 
компетентнісно орієнтованого підручника 

забезпечують формування як базових знань 
про явища природи, засвоєння основних 

понять, термінів, законів фізики, 
алгоритмічних прийомів розв’язування 

задач, набуття експериментальних умінь та 
дослідницьких навичок, так і цілісних 

уявлень про фізичну картину світу, уміння 
застосувати наукові методи дослідження у 
вирішенні життєвих проблем, наприклад 

моделювати реальні об’єкти або процеси та 
ін. 



У методичному апараті підручників 
виокремлюють такі основні 

компоненти:
система вправ (завдання та
запитання);
інструктивні матеріали (пам’ятки,
вказівки, алгоритми, зразки тощо);
засоби мотивації, стимулювання
пізнавального інтересу



Структурно-методичний апарат 
компетентнісно орієнтованого підручника 

фізики представлено відповідною 
рубрикацією

«Виконайте завдання», «Дайте відповіді на 
запитання», «Що я знаю і вмію», «Можу 

пояснити», «Перевір себе», «Завдання для 
самоперевірки», «Перевіряємо власні 

знання», «Виявляємо предметну 
компетентність з теми» тощо



Підручник «Фізика» для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Автори: М.В. Головко, Л.В. Непорожня, 
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Підручник «Фізика»
Головною метою підручника є 
сприяння розвитку учнів 
засобами фізики, 
формуванню в них 
предметної компетентності на 
основі фізичних знань, 
наукового світогляду й 
відповідного стилю 
мислення, розвитку 
експериментальних умінь, 
дослідницьких навичок, 
творчих здібностей і 
схильності до креативного 
мислення, усвідомлення 
необхідності вивчати фізику 
для розуміння 
навколишнього світу

9 клас



Підручник містить п’ять розділів

Підручник «Фізика» 9 клас

Розділ 1. Магнітні явища

Розділ 2. Світлові явища

Розділ 3. Механічні та електромагнітні 
хвилі 

Розділ 4. Фізика атома та 
атомного ядра. Фізичні основи
ядерної енергетики

Розділ 5. Рух і взаємодія. 
Закони збереження



Підручник «Фізика»
Методичний апарат підручника —
традиції і наступність

9клас

Інформативне 
насичення форзаців —

допомога вчителю



Підручник «Фізика»
Методичний апарат підручника — традиції і наступність

 Мотиваційний вступ на початку
кожного параграфа містить звернення до
історії, літератури, життєвого досвіду
учнів.
 Параграф розділено на окремі
тематичні частини.
 Означення, фізичні закони, основні
формули особливо виділено
 Підручник насичений ілюстративним
матеріалом, що може виступати
самостійним джерелом інформації

клас

У підручнику зберігається 
апробована структура подання 

навчального матеріалу:



Підручник «Фізика»

Методичний апарат підручника — традиції і наступність 
Традиційно після кожного
параграфа розміщено такі 

рубрики:

клас



Підручник «Фізика»

Методичний апарат підручника — традиції і наступність
Традиційно після кожного

розділу розміщено такі 
рубрики:

клас



Підручник «Фізика»

Методичний апарат підручника — традиції і наступність

Описання лабораторних робіт
розділено на частини відповідно 
до етапів проведення фізичного 

експерименту

 Підготовка до експерименту
 Експеримент
 Опрацювання результатів
 Аналіз проведення експерименту 

та його результатів

клас



Підручник «Фізика»

Методичний апарат підручника — традиції і наступність

Велику увагу надано 
розв’язуванню компетентнісно
орієнтованих фізичних задач

клас



Підручник «Фізика»

Методичний апарат підручника — традиції і наступність

Теоретичну частину доповнено 
рубриками, що стимулюють 

пізнавальний інтерес, 
сприяють вихованню 

національної свідомості
Фізика і техніка 

в Україні

клас



Пулюй Іван Павлович (1845 – 1918)

Видатний український фізик. Здійснив 
фундаментальні дослідження 

газорозрядних процесів. Для 
одержання рентгенівських променів 

сконструював фосфоресцентну лампу 
з розташованим під кутом 
антикатодом, прототип 

рентгенівської трубки, і здійснив 
ґрунтовне дослідження властивостей 

рентгенівських променів. Значним є 
його внесок в розвиток 

електротехніки 



На уроках розв’язування задач:
У більшості випускників не розвинене творче мислення,

вони слабо підготовлені до узагальнення отриманої

інформації, для застосування її в різних життєвих ситуаціях;

фактично не підготовлені до творчого аналізу ситуації.

Тому учнів потрібно навчати предметній компетентності.

Предметна компетентність – це вміння

використовувати знання законів фізики для

розв’язування практичних життєво важливих завдань



На уроках розв’язування задач:
Проблема зворотного зв’язку

Розв'язування задач різного типу під час вивчення фізики –
це найпоширеніша та найдоступніша форма перевірки
практичних навичок учня.

Але вчитель не завжди впевнений в тому, що учень
усвідомлює її сутність, методи застосування її в житті та
ефективність і корисність затраченої роботи.

Тому часто задача не постає інструментом пізнання, а,
навпаки, створює додаткові ускладнення, які призводять
до небажання вникати в сутність її змісту.

«Не розумію» -- саме поширена відповідь учня



Вирішення проблем

1. Запропоновані
задачі для розв’язку
потрібно мотивувати,

тобто пояснювати
значення її розв’язку

Що ж  необхідно робити?

3. Конструювати
задач (придумайте…)

4.Використовують
життєвий

досвід учня

2.Створювати проблемні
ситуації, розв’язком

якої є фізична задача



На уроках розв’язування задач:

Творчий пошук способу розв’язку (експеримент,
моделювання, створення презентації, розроблення
алгоритмів тощо) - важлива ланка роботи, що відкриває
шлях до самовираження, показу, презентації знань.

Наприклад, презентація розв’язку задачі з моделюванням
фізичного явища, процесу, дослідженнями створена за
допомогою комп’ютера, дає не тільки задоволення учню,
який її створив, а й приклад роботи для інших.

Важлива робота й учителя, який створює матеріали на
допомогу учням…



Технологія поетапного
навчання

розв'язувати
компетентнісно орієнтовані

фізичні задачі



Технологія
поетапного
навчання

розв'язування 
задач

1. Задачу
розділяють

на прості 
складові

2. Складові 
також

Розчленову-
ються

на окремі
елементи

3. Виконання  
певних

розумових 
дій

4. Вчимося
розв'язувати

задачі в цілому
за певним

алгторитмом



2. Скорочений запис
умови

3. Вираження
даних умови

задачі в 
одній системі

одиниць

4. Виконання
рисунка

до задачі

5. Запис рівняння
ІІ закону Ньютона              
у векторній формі

1. Аналіз умови
задачі

Алгоритм
розв'язування

компетентнісно орієнтованих задач
на застосування другого

закону Ньютона

6. Запис рівняння
ІІ закону Ньютона
в проекціях на ос.

7. Розв'язування рівнянь, 
вираження проміжних

невідомих через дані умови
задачі

8.Одержання робочої
формули для

шуканої величини

9. Перевірка
робочої формули за 
одиницями
вимірювання

10. Обчислення невідомої
величини

11. Аналіз вірогідності
відповіді



Ігрові елементи під час розв’зування задач

«Фізичне доміно»

Етап первинного розуміння. 
Закріплення та застосування 

знань і способів дій

«Змагання»

«Кросворди»

«Знайди помилку»

«Вікторина»



Розв'язування задач є простим та 
ефективним засобам перевірки й 

систематизації знань, умінь та навичок 
учнів з фізики, дає змогу в 
найраціональнішій формі 

організовувати повторення раніше 
вивченого матеріалу



НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ЗАСАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

КОМПЕТЕНТНІСНО
ОРІЄНТОВАНИХ ФІЗИЧНИХ 

ЗАДАЧ



Компетентнісно орієнтована – це 
навчально-пізнавальна задача, 

максимально наближена за змістом 
до життєдіяльності людини й 
містить практико-орієнтовану 

проблему (професійну, побутову), 
розв’язання якої потребує набуття 

школярами необхідних суб’єктивно 
нових знань та відповідних умінь і 

навичок



Фізичні задачі використовуються для:

∗ створення проблемних ситуацій; 
∗ повідомлення нових знань; 
∗ формування практичних умінь і навичок;
∗ перевірки глибини і міцності засвоєння

знань;
∗ повторення і закріплення, узагальнення та 

систематизації матеріалу; 
∗ розвитку творчих здібностей учнів





КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАДАЧ

За змістом:
• конкретні, 
• абстрактні, 
• з міжпредметним змістом, 
• технічні, 
• історичні, 
• з певних розділів курсу фізики



За дидактичною метою:
• тренувальні, 
• творчі, 
• дослідницькі; 
• контрольні

За способом подання умови:
• текстові, 
• графічні, 
• експериментальні, 
• задачі-малюнки ( або фотографії)



За рівнем складності:
• прості, 
• середньої складності, 
• складні, 
• підвищеної складності
За вимогою:
• на знаходження невідомого, 
• на доведення, 
• на конструювання (створення алгоритму

з конструкцій (блоків, операторів, 
функцій) і його перевірка методами 
верифікації і тестування) 



За способом розв'язування:
• якісні;
• експериментальні, 
• обчислювальні; 
• графічні





Методи розв’язування фізичних задач:

1. Алгоритми розв’язання.
2. Метод шкалювання.
3. Метод розмірностей.

1. Аналітичний
2. Синтетичний
3. Аналітико-синтетичний



Алгоритм розв’язування фізичних задач 
1. Вивчити умову задачі.
2. Записати умову задачі  символьною 

мовою.
3. Побудувати наочну модель задачі 

(вибрати систему відліку, зробити 
рисунок, креслення, схему).

4. Виділити  початкові  й  кінцеві  стани  
процесу чи явища й фізичні величини, які 
їх характеризують.



5. Записати  закони,  формули,  правила,  
що  характеризують цей процес, явище.

6. Розв’язати задачу в загальному вигляді.
7. Виписати  значення  фізичних  

констант,  табличних  величин  і  
виразити  задані  величини в єдиній 
системі одиниць.

8. Перевірити розмірності.
9. Обчислити  значення  шуканих  

фізичних  величин.
10. Записати відповідь, оцінивши 

вірогідність отриманого результату



Розв’язування  задач  методом  
розмірностей

1. Розмірність фізичної величини може
бути лише добутком ступенів
розмірностей, узятих за основні.

2. Розмірності обох частин рівності, яка
відображає певну фізичну
закономірність, мають бути тотожними.

3. Розмірності фізичної величини
співпадають з розмірністю її одиниці.



Структура
компетентнісно орінтованої задачі



Класифікація фізичних задач



Класифікація фізичних завдань





Навчання учнів розв'язувати
компетентнісно орієнтовані задачі



Структура процесу розв’язування
компетентнісно орієнтованої задачі



Комп’ютерна модель руху тіла, кинутого 
під кутом до горизонту в середовищі 

«Жива фізика»



Побудова електричної схеми в 
середовищі «Crocodile Physics»



Схема переправи човна через річку у 
програмі GeoGebra



Задача 1. Човен перетинає річку, причому його власна
швидкість направлена перпендикулярно течії. Яка швидкість
човна відносно берега, якщо його швидкість у стоячій воді vc=2
м/с, а швидкість течії річки vp=1,5 м/с?

Задача 2. Човен перетинає річку, причому його власна
швидкість направлена перпендикулярно течії. Швидкість течії
річки vp=3 м/с, а човна в стоячій воді vc=4 м/с. Визначите час t,
за який човен перетне річку шириною 1000 м, а також відстань
x, на яку його знесе течія.

Задача 3. Швидкість човна в стоячій воді vc=5 м/с, а течії
vp=2,5 м/с. Під яким кутом до лінії, перпендикулярної берегу,
слід направляти човен, щоб він перетнув річку найкоротшим
шляхом?

Задача 4. За який час човен перетне річку шириною 120 м,
рухаючись перпендикулярно берегу, якщо його швидкість в
стоячій воді vc=5 м/с, а швидкість течії — vp=3 м/с?



Модель для розв’язування задач із теми 
«Питомий опір провідника»

з використанням Java-аплетів



Задача 1. Як визначити довжину мотка мідного дроту, покритого
товстим шаром ізоляції, не розмотуючи його, якщо початок і кінець
виведені назовні?

Задача 2. Ремонтуючи електронагрівальний пристрій, нагрівний
елемент укоротили на 0,2 його довжини. Збільшилася чи
зменшилася витрата електроенергії? У скільки разів?

Задача 3. За допомогою масштабної лінійки визначити матеріал,
з якого виготовлено лабораторний реостат відомого опору.

Задача 4. Напруга на шинах електростанції дорівнює 𝑈𝑈0 = 10 кВ,
відстань до споживача 𝑙𝑙 = 500 км. Станція має передати споживачеві
потужність 𝑃𝑃 = 100 кВт . Втрати напруги в проводах не повинні
перевищувати 𝑧𝑧 = 4 %. Обчисліть масу мідних проводів на ділянці
електростанція – споживач. Густина й питомий опір міді дорівнює
відповідно 𝜎𝜎 = 8,9 � 103 кг

м3
; 𝜌𝜌 = 1,7 � 10−8 Ом � м. Якою має бути маса

проводів, якщо напруга збільшилася в два рази?



Задачі історичного змісту як засіб 
формування емоційно-ціннісного складника 

предметної компетентності 

I. Задачі й запитання філософського, світоглядного характеру.
II. Задачі й запитання, в яких розкривається сутність фізичних

понять.
III. Задачі, в яких розповідається про історію дослідження різних

фізичних явищ та процесів.
IV. Задачі, присвячені відкриттю нових фізичних законів і

створенню наукових теорій.
V. Задачі, в яких розкривається сутність теоретичного методу

дослідження й віртуального експерименту.
VI. Задачі, в яких ознайомлюються з різними системами

вимірювання величин.
VII. Задачі технічного змісту.
VIII. Авторські задачі й висловлення, сформульовані відомими

вченими-фізиками.
IX. Задачі-фантазії й -легенди.
X. Задачі з космічною тематикою.
XI. Задачі-жарти



Задача. За легендою Галілей, перевіряючи гіпотезу про
незалежність швидкості вільного падіння тіла від його маси,
кидав з Пізанської вежі (висота 60 м) гарматне ядро масою 80
кг і мушкетну кулю – 200 г. Обидва тіла досягали поверхні
Землі практично одночасно. Який висновок зробив учений?
Чому в досліді спостерігалося певне відставання кулі від
ядра?



Задача. За біблійними сказаннями, Ноєв ковчег будувався
за такими Божими заповітами: «... і зроби його так: довжина
ковчега становить 300 ліктів; ширина – 50 ліктів, а висота – 30
ліктів; ... улаштуй у ньому нижнє, друге й третє житло». Які
розміри ковчега в метрах? Який його об’єм? Яка площа
поверхні кожного з житлових поверхів?



Задача. Перший пасажирський корабель «Клермонт»
побудовано в 1807 році в США. Р. Фультоном. Наведемо його
основні характеристики: довжина – 50 м; ширина – 5,5 м;
водотоннажність – 150 т; потужність – 13 кВт (18 к.с.);
швидкість – 8 км/год. Які відповідні характеристики сучасних
суден?



Задача. Біблійний міф розповідає про Вавилонську вежу,
яку люди, загордившись, прагнули побудувати до самого
неба, але не змогли, тому що Бог, розгнівавшись зухвалістю
людей, «змішав їхні мови» так, що вони не розуміли одне
одного, і розселив їх по всій Землі. Як ви думаєте, якої
максимальної висоти могла досягти вежа, якби люди її все-
таки побудували?



Задачі з фізики – Україна 
в цікавих фактах



ГОРА ГОВЕРЛА
Альпініст піднімався

на найвищу гору України
– Говерлу із середньою
швидкістю 20 м/год.
Скільки часу затратив
альпініст, якщо він
пройшов відстань утричі
більшу, ніж висота гори,
яка становить 2061 м?



Заєць
Найшвидша тварина сухо-

долу нашої країни – заєць. Він
може розвинути швидкість до
70 км/год. Записати залежність
відстані від часу руху зайця
відносно лисиці, яка біжить за
ним із швидкістю 60 км/год



Потяг
Великоваговий потяг

завдовжки 6 км уперше
пройшов залізницею
України у 1986 р. За який
час він мине платформу,
довжина якої становить 900
м, рухаючись із швидкістю
18 км/год? Скільки часу
проходитиме повз плат-
форму один із його
вагонів?



ПРУДКА ЖАБА
Найкращим стрибуном

української фауни вважається
прудка жаба. Вона стрибає на
2 м в довжину і на 1 м у
висоту. З якою швидкістю і під
яким кутом до горизонту
стрибає жаба?



ГОРА АЙ-ПЕТРІ
Найбільша швидкість

вітру в Україні - зафіксо-
вана на горі Ай-Петрі в
грудні 1947 року. Виразити
цю швидкість у кілометрах
за годину.

Який шлях долає вітер
за одну хвилину?

Побудувати графік за-
лежності переміщення від
часу



Фунікулер
Перший фунікулер

було споруджено в
Одесі в 1901 році.
Довжина лінії
становила 238 м,
рейс вагона тривав
2,5 – 3 хвилини. Яка
середня швидкість
руху вагона?



Модрина
Найвищим деревом в

Україні можна вважати
модрину в Рахові, яка
зростала 140 років і мала
висоту 54 м. Вважаючи, що з
цієї висоти тіло почало
падати із сталим
прискоренням і через деякі
три однакові інтервалу часу
впало на землю. Визначте
шлях, пройдений тілом за
кожний інтервал часу



Водоспад
Найвищий водоспад у

нашій країні – Учансу
(Кримські гори). Його
висота становить 98,5 м.

Визначити:
a) скільки часу вільно
падатиме вода з цієї
висоти ;
b) яка сила опору повітря,
якщо прискорення 1 л води
- 4,8 м/с𝟐𝟐;
c) яка швидкість води в
момент падіння?



Гриб
Найшвидше росте гриб

весела смердючка – за 2хв
його шапка піднімається на
5 мм. На скільки підросте за
добу (24 години) бамбук,
якщо його швидкість
зростання в 10 разів менша?



МІСТ ім. ПАТОНА
Першим суцільнозварним

мостом у світі став міст
ім.Патона, збудований у 1953р.,
який з'єднав береги Дніпра в
Києві. Довжина моста
становить 1543 м. Пішохід,
рухаючись із швидкістю v,
долає цю відстань за час t. Чи
за такий самий час перепливе
річку човен, якщо її ширина
дорівнює довжині моста?



ВЕЛИКИЙ КАНЬЙОН КРИМУ

Найглибший каньйон в Україні
– це так званий Великий каньйон
Криму. При довжині 3 км висота
схилів становить майже 350 м,
ближче до дна каньйон
звужується до 2-3 м, а відстань
між стінами у верхній частині 150
– 200м. Оцініть масу вимитого
ґрунту, якщо його середня
густина становить 1500 кг/м𝟑𝟑 .



САПСАН
Найшвидшим птахом в Україні

є сапсан. Нападаючи на здобич,
він розвиває швидкість понад 300
км/год. Яку відстань (у метрах)
сапсан пролітає за 1 с?

Побудувати графік залежності:
a) шляху від часу;
b) швидкості від часу, якщо 0,5 хв
він летів рівноприскорено, а 1 хв –
рівномірно



На якій висоті над 
столом має знаходитися 

полум'я свічки, щоб монета, 
яка лежить на столі, була 
освітлена найяскравіше?



Освітленість
Освітленість поверхні точковим джерелом

прямо пропорційна силі світла джерела,
косинусу кута падіння променів і обернено
пропорційна квадрату відстані від джерела
до поверхні:

αcos
2R
IE =



Найяскравіше освітлення
Позначимо висоту полум'я над столом

через х. Відстань ВС монети В до основи
С перпендикуляра, що проходить через
полум'я А, позначимо через а.

αcos
2R
IE =

С В

А

х

α

а

Відомо, що освітленість поверхні точковим джерелом
прямо пропорційна силі світла джерела, косинусу кута
падіння променів і обернено пропорційна квадрату відстані
від джерела до поверхні. Тому освітленість монети згідно
законів оптики дорівнює:



За т. Піфагора

( ) .cos
22 xa

IxE
+

⋅
=

αТому

.222 xaAB +=

Так як 

то освітленість Е(х) як функція незалежної змінної х 
набуде вигляду: 
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Дослідимо отриману функцію на екстремум



Знайдемо критичні точки:
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розв'язавши рівняння ,02 22 =− xa знайдемо єдину критичну

,
2

a яка належить інтервалу ( ].;0 +∞точку:

Знак похідної визначається знаком виразу

,02 22 =− xa

.2 22 xa −



Визначимо знак похідної на інтервалах:

А це означає, що
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Оскільки вона – єдина точка екстремуму, то в ній функція 
набуває найбільшого значення:

2
a - точка екстремуму

aaax 71,0
4,12
≈≈=



Висновок

Монета освітлюється найяскравіше, коли
джерело світла перебуває на висоті 0,71 відстані
від монети до проекції джерела світла. Знання
цього співвідношення допомагає під час
облаштування найкращого освітлення робочого
місця
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