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Дорогі дев’ятикласники! 
 

Зошит допоможе вам засвоїти навчальний матеріал з курсу «Фізика. Хімія», 
зекономити час на виконання суто технічної роботи з креслення таблиць для 
лабораторних робіт та практичних робіт, структурно-логічних схем (СЛС) для 
узагальнення знань, моделювання образу природи. Ви будете вчитися робити опорні 
конспекти, компактно виражати інформацію. 

Засвоюючи знання з теми, ставте собі запитання і коротко відповідайте на них. У 
кінці вивчення теми визначайте основні та найбільш цінні для себе знання, а також 
прогнозуйте, яких знань вам бракує для розв’язання власних задач.  

Зошит включає два модулі: природничо-фізичний та природничо-хімічний. Під час 
розроблення опорних конспектів для компактного виразу інформації з кількох уроків, як і 
при моделюванні цілісності знань за допомогою СЛС використовуйте знання з літератури, 
мови, історії, народні приказки, щоб зробити свої конспекти «еселески» художньо 
цінними. Звертайтесь до комп’ютера, використовуйте відповідні завдання – поради, 
подані в зошиті. 

Під час моделювання цілісності знань будьте максимально самостійними – адже ви 
формуєте свій образ природи, якого за вас ніхто не змоделює. 

Щасти вам! 
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Вступ 
1. Розгляньте модель образу природи 8 класу 
 

 
 
2. Назвіть загальні закономірності природи. Яка їх роль у формуванні образу 
природи?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Назвіть елементи знань (закони, закономірності, природничо-наукові 
поняття), що складали ядро образу природи в попередньому класі (фізичні, 
хімічні, біологічні, географічні)_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Які методи пізнання природи вам допомогли моделювати свій образ 
природи у попередньому класі?_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Які види занять вам найбільше допомогли у формуванні свого образу 
природи?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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6. Які знання про природу, вміння набуті за минулий рік, вам здаються 
найважливішими?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Розділ I. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ 

1. Електризація тіл. Електричні явища. 

Дайте відповідь на запитання. 

1. Як можна наелектризувати тіла?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Які є роди електричних зарядів?___________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

3. Як довести дискретність електричного заряду?___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Доповни речення: носієм електричного заряду є______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. В чому полягає закон збереження електричного заряду?_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Під час вивчення яких хімічних, біологічних понять в попередніх класах 

використовувалися знання про заряд, закон збереження електричного заряду?___________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. За запитаннями 1-10 напишіть твір «Електричні явища в природі» 

1. Якими дослідами можна довести, що електричний заряд дискретний? 2. Яку 

будову має атом? 3. Наведіть приклади позитивних та негативних йонів. 4. Яка частинка 

має найменший негативний електричний заряд? 5. У чому полягає закон збереження 

електричних зарядів? 6. Як, виходячи з будови атома, пояснити виникнення негативного 

заряду на ебонітовій паличці? 7. Як пояснити виникнення позитивного заряду на скляній 

паличці? На шерсті кота, коли його гладимо? 8. Чи можна зарядити тіло, не торкаючись до 

нього іншим зарядженим тілом? 9. Які ви знаєте закони збереження? Чим закон 

збереження маси речовини відрізняється від закону збереження електричного заряду? 10. 

Запишіть у вигляді формули закон збереження електричного  заряду. 11. Чи можете 

вказати об’єкти, до складу яких не входять електричні заряди? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Виготовте електроскоп. Візьміть скляну посудину такого розміру, щоб 

горловину її можна було закрити гумовим корком. Через корок пропустіть цвях, до кінця 

якого прикріпіть дві смужки фольги (мал. 1). Якщо до цвяха доторкнутися зарядженим 

тілом, смужки фольги розійдуться на певну відстань. Наелектризуйте ебонітову паличку 

шерстю та зарядіть нею електроскоп. Тепер доторкніться шерстю до розрядженого 

електроскопа. Що спостерігаєте? Зробіть висновок щодо наявності електричного заряду 

на паличці і шерсті. 

Знову потріть паличку шерстю і доторкніться до електроскопа спочатку шерстю, а 

потім — ебонітовою паличкою. Чи залишиться електроскоп зарядженим? 

 
Мал. 1. Саморобний електроскоп 

Дослідження взаємодії заряджених тіл 

Лабораторна робота № 1 

 

Мета роботи: дослідити взаємодію заряджених тіл. 

Прилади та матеріали: паперові гільзи, або кульки, виготовлені з фольги, підвішені 

на штативі; скляна та ебонітова палички; клаптики шовку (паперу), шерсті; електрометр. 

 

Хід роботи 

1. Підвісьте на штативі гільзи (кульки). 

2. Наелектризуйте кульки за допомогою ебонітової палички. Що спостерігається?  

3. Розрядіть гільзи (кульки), торкнувшись до них пальцем. 

4. Наелектризуйте одну гільзу (кульку) ебонітовою паличкою, другу — скляною. Як 

вони взаємодіють (мал. 2 а)? 
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5. Зменшуйте відстань між наелектризованими кульками (мал. 2 б), змінюйте їх заряд 

(мал. 2 в, г). Що спостерігаєте? 

6. Наелектризуйте кулю електрометра. Чому стрілка електрометра відхиляється? 

7. Проведіть наелектризованою ебонітовою паличкою по кулі електрометра. Як на 

цю дію реагує стрілка електрометра? 

 

 
Мал. 2. Взаємодія заряджених тіл 

 

8. Зробіть висновки щодо взаємодії заряджених тіл.  

 

1. Як взаємодіють тіла, що мають заряди одного знака? _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Яким чином взаємодіють різнойменно заряджені тіла? ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Як можна перенести заряд із зарядженого тіла на незаряджене за допомогою 

третього незарядженого тіла? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Два різнойменно заряджені тіла взаємодіють між собою. Що відбудеться, якщо 

заряд одного із них змінити на заряд протилежного знака? ___________________________ 

_________________________________________________________________________  

5. Як впливає зменшення відстані між зарядженими тілами на їх взаємодію? _______ 

_________________________________________________________________________ 

6. Чи всі наведені досліди можна пояснити на основі загальних закономірностей 

природи? 

Домашні дослідження 

1. Проведіть дослідження із виявлення заряду на тілі. Для цього сконструюйте 

прилад для виявлення заряджених тіл. 

Виготовте з гуми підставку для приладу. Проткніть гумову підставку  голкою. На 

голку настроміть соломину (мал. 3) або порожню трубочку від кулькової ручки 

(довжиною біля 10 см). 
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Мал. 3. Саморобний прилад для виявлення електричних зарядів 

 

До кінця соломини (трубочки) піднесіть різні предмети, спостерігайте, чи 

повертається соломина (трубочка). Піднесіть наелектризований предмет. Що 

спостерігаєте? 

Потріть ебонітову паличку об шерсть і піднесіть до приладу паличку разом з 

шерстю. Як реагує соломина (стрілка)? Піднесіть по черзі шерсть, а потім паличку. Як 

реагує соломина? Піднесіть до кінця стрілки по один бік шерсть, по другий паличку. 

Розмістіть їх на однаковій відстані по різні боки кінця стрілки. Що спостерігається? Як 

можна пояснити результати досліду?  
 

 
2. Закон Кулона 

1. Для яких зарядів можна використовувати закон Кулона?__________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Як можна пов’язати закон Кулона з направленістю процесів у природі?______________ 
_____________________________________________________________________________  
3. За рахунок якої енергії взаємодіють тіла?________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Розв’яжіть задачі. 

1. Внаслідок тертя з поверхні скляної палички було видалено 6,4 · 1010 електронів. 

Визначити електричний заряд на паличці в кулонах. На скільки зменшилася маса 

палички? (Маса електрона т = 9,1 · 10–31 кг)._______________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. На якій відстані у вакуумі треба розташувати два заряди величиною 5,0 · 10–9 Кл і 

6,0 · 10–9 Кл, щоб вони відштовхувалися із силою 12 · 10–5 Н?_________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Домашні дослідження. 

Застроми в корок від пляшки голку вушком. Поклади корок на стіл і наклади на 

вістря голки невеликий папірець такої форми, як показано на мал. 4. Потім накрий цей 

«прилад» тонкостінною добре просушеною над вогнем склянкою. Якщо тепер потерти 
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склянку шерстяною тканиною, то папірець під нею почне коливатись і рухатись. Рухатимемо 

тканину по склянці вгору і вниз — і папірець почне коливатися вгору і вниз; поведемо 

тканиною вправо — і папірець почне рухатися вправо, і т. д. Чому папірець рухається? За 

рахунок якої енергії? 

 
Мал. 4. До досліду з домашнього експерименту 

 

Напишіть твір, відповідаючи на запитання: 

1. Якими дослідами можна довести, що електричний заряд дискретний? 2. Яку 

будову має атом? 3. Наведіть приклади позитивних та негативних йонів, використовуючи 

хімічні рівняння. 4. Як довести існування електричного поля? 5. Наведіть приклади 

прояву електричних сил у природі. 6. Для чого використовують поняття «електрична 

силова лінія»? 7. Чи може електричне поле діяти на нейтральні тіла? 8. Спробуйте 

пояснити строчку з вірша І. Сельвінського: «Да, я родился, проживу до ста, чтобы затем 

навсегда умереть, но я — электриков случайная доза, а эта случайность возможна и 

впредь!». 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Узагальніть вивчене 

І рівень 

Виберіть правильну, найбільш повну відповідь. 

1. Електризація тіл — це: 

а) утворення електричного заряду на тілі; 

б) виникнення електричного поля навколо тіла; 

в) надання тілу електричного заряду. 

2. Наелектризувати тіло можна: 

а) тертям; б) дотиком; в) через вплив, тертям, дотиком. 

3. Електричні заряди є: 

а) різні; б) негативні і позитивні; в) є два роди електричних зарядів. 
 

ІІ рівень 

Виберіть правильну, найбільш повну відповідь. 

1. Електрично заряджені тіла взаємодіють: 

а) завдяки електричному полю навколо заряджених тіл; б) електричні заряди 

притягуються або відштовхуються; в) різнойменно заряджені тіла притягуються, 

однойменно заряджені — відштовхуються. 

2. Електричне поле — це: 

а) простір навколо зарядженого тіла; б) вид матерії, що оточує заряджене тіло; в) вид 

матерії, який оточує заряджене тіло і завдяки якому відбувається взаємодія заряджених тіл. 

3. За законом Кулона: 

а) визначають взаємодію зарядів; б) визначають силу взаємодії електричних зарядів; 

в) визначають силу взаємодії точкових зарядів. 
 

ІІІ рівень 

1. Електричне поле зображується:  

а) силовими лініями; б) малюнком; в) графічно. 

2. Дискретність електричного заряду: а) визначена дослідним шляхом; б) обумовлена 

тим, що існують найменші електрично заряджені частинки — електрони і протони; в) 

означає, що заряд складається з неподільних частинок. 

3. Атом складається: 

а) з окремих частинок; б) з ядра і електронів; в) з позитивно зарядженого ядра і 

негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядра.  

ІV рівень 

Дайте відповідь на запитання 
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1. Чи завжди можливо застосовувати закон Кулона для визначення сили взаємодії 

електричних зарядів? 

2. Чи зміниться маса зарядженого тіла, якщо до нього доторкнутися рукою? 

З. Як визначити знак заряду на кульках електрофорної машини? 

4. Сформулюйте закон збереження електричного заряду. Доведіть, що він належить 

до загальних законів природи. 

5.* Для допитливих. Змоделюйте структурно-логічну схему взаємозв’язку вивчених 

у темі понять на основі загальних законів природи. 

 

ІІ. Основні знання  

1. В природі існують два роди електричних зарядів. 

2. Електричний заряд подільний. Найменший негативний електричний заряд має 

електрон. Заряд позитивно  зарядженого протона чисельно рівний заряду електрона.  

3. Одиницею електричного заряду в СІ є 1 кулон. 

4. Наелектризувати тіло можна тертям, дотиком, через вплив. 

5. Навколо заряджених тіл, частинок існує електричне поле. Це вид матерії, який 

проявляється під час дії на заряджені тіла.  

Електричне поле графічно зображують  за допомогою силових ліній.  

6. Взаємодія двох точкових зарядів визначається за законом Кулона: 

2
21

r
qq

kF = . 

7. У природі діє закон збереження електричних зарядів, який разом з іншими 

законами збереження складає зміст загальної закономірності природи.  

ІІІ. Основні поняття  

Продовжте таблицю 

Поняття Умовне позначення 

– Електричний заряд 

– позитивний заряд 

– негативний заряд 

– однойменні заряди відштовхуються 

– різнойменні заряди притягуються 

 q 

+ q 

– q 
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Електричне поле графічно зображується 

силовими лініями 

 

 

 

Негативний йон 

 

 

 

Позитивний йон 

 

 

 

Мал. 5. Ілюстрації до основних понять розділу 

 

Складіть структурно-логічну схему розділу. 
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Розв’язування задач на закон Кулона 
1. Електричні заряди двох хмар рівні 30 Кл і -20 Кл відповідно. Середня відстань між 

хмарами 20 км. З якою силою взаємодіють хмари. (будемо вважати хмари 
точковими тілами) 

 
 
 
2. На якій відстані один від одного перебувають два заряди по 1 Кл в вакуумі, якщо 

вони взаємодіють з силою 7 кН?  
 
 
 

3. Маленька кулька, масою 2*10-3 кг, підвішена на тонкій шовковій нитці, несе заряд 
3*10-7 Кл. На яку відстань знизу до нього треба піднести ще одну маленьку кульку 
зарядом 3*10-7 Кл, щоб сила натягу нитки зменшилась в 2 рази. 

 
 

  

 

Розділ II. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

1. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів. Електричне коло. 
 

1. Електричний струм – це __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Провідниками називають__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
До провідників належать_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3. Діелектриками називають _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
До діелектриків належать____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 
4. Дії електричного струму, приклади їх прояву_________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Джерела електричного струму – це__________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. Які перетворення енергії  відбуваються в джерелах електричного струму?_________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Електричне коло__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
8. Електрична схема – це_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Табл. 1. Умовні позначення електричного кола. 

9. Спробуйте скласти електричне коло, в якому були б використані всі наведені 

умовні позначення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сила струму 

Вимірювання сили струму за допомогою амперметра 

Лабораторна робота №2 

Мета роботи: ознайомитися з амперметром, навчитися ним користуватися і 

переконатися в тому, що у всіх послідовно з'єднаних ділянках кола сила струму однакова. 

Прилади і матеріали: амперметр, джерело струму, лампа на підставці, вимикач, 

з’єднувальні провідники. 

Хід роботи 
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1. Ознайомтеся з амперметром. Визначте ціну поділки амперметра, положення 

амперметра під час вимірювання струму в колі згідно відповідного позначення клем («+», 

«–»), максимальну силу струму, яку можна вимірювати даним амперметром. 

2. Складіть електричне коло за схемою (мал. 6). 

 

Мал. 6. До лабораторної роботи № 2 

 

3. Виміряйте силу струму на ділянці кола між лампою і джерелом струму.  

Виміряйте силу струму на ділянці між лампою і вимикачем, а потім між вимикачем і 

батареєю. Запишіть в зошит результати вимірювань.  

4. Зробіть висновок про величину сили струму у всіх послідовно з’єднаних ділянках 
кола._________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Запам’ятайте!  

При вмиканні амперметра в коло заздалегідь слід бути упевненим, що сила струму в 

колі не перевищить тієї граничної сили струму, на яку розрахований амперметр.   

 

Сила струму вимірюється амперметром. При послідовному сполученні 

елементів кола сила струму в усіх ділянках кола є однаковою. 

 

Дайте відповідь 

1. Як називають прилад для вимірювання сили струму?_________________________ 

_________________________________________________________________________  

2. У яких одиницях градуюють шкалу амперметра?_____________________________ 

_________________________________________________________________________  

3. Як вмикають у коло амперметр?___________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

4. Як визначити ціну поділки амперметра та межі вимірювання?__________________ 

_________________________________________________________________________  

5. Як визначити найбільшу похибку вимірювання?_____________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

Розв’яжіть задачі  

6. При ввімкненні амперметра так, як показано на мал. 6, сила струму дорівнювала 

0,4 А ± 0,1 А. Які будуть покази амперметра, якщо його ввімкнути між джерелом струму і 

вимикачем? Накресліть відповідну схему.  

 

 

 

7. Як можна перевірити правильність показів амперметра?______________________ 

________________________________________________________________________  

8. Є точний амперметр. Як, користуючись ним, виготовити шкалу для другого, ще не 

градуйованого амперметра?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

9. Яка кількість електрики пройшла по провіднику електричного приладу за годину, 

якщо сила струму у колі дорівнювала 0,25 мА?_____________________________________ 

_________________________________________________________________________  

10. Чому при послідовному сполученні сила струму на всіх ділянках кола 

однакова?_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 11. Визначте ціну поділки та покази кожного з вимірювальних приладів (мал. 7). 

 
Мал. 7. До задачі 11 

Творчі завдання:  
1. Накресліть схему кола, яке складається з двох ламп, джерела струму, амперметра й 
ключа, з’єднаних так, щоб перегорання однієї лампи практично не впливало на показ 
амперметра. 
 
 
 
 
 
 
2. Накресліть схему з’єднання батарейки, лампочки, дзвінка й двох ключів у коло, у якому 
кожна лампочка вмикається та вимикається незалежно одна від другої. 
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3. Запишіть формули фізичних величин, які застосовують для характеристики ділянки 
кола: 
Сила струму     I=q/t (Ампер) 
Напруга            U=A/q (Вольт) 
Опір                  R=U/I (Ом) 
Закон Ома для ділянки кола        I=U/R 
 
4. Як у формулах проявляється закономірність збереження. 

 
 

3. Напруга 
 

Дайте відповідь на запитання, написавши твір. 
 

1. Що таке напруга? 2. Як напруга пов’язана з умовами існування електричного 

струму в колі? 3. Які ви знаєте одиниці напруги? 4. Яку напругу використовують в 

освітлювальній мережі? 5. Чому дорівнює напруга на полюсах сухого елемента й 

кислотного акумулятора? 6. Які одиниці напруги, крім вольта, застосовують на практиці? 

7. Чому у вологому приміщенні небезпечною вважається напруга понад 12 В, а в сухому 
— понад 36 В? 8. Поясніть, чому при одній і тій же силі струму в колі теплова дія 
нагрівних елементів різна._______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Вимірювання напруги за допомогою вольтметра 

Лабораторна робота 3 

Мета роботи: навчитися вимірювати напругу на полюсах джерела струму, на 

споживачах. 

Прилади та матеріали: вольтметр, джерело струму, лампи на підставці, вимикач, 

з’єднувальні провідники. 
 

Хід роботи 

1. Розгляньте вольтметр лабораторний. Визначте ціну його поділки, межі 

вимірювання.   
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2. Виміряйте напругу на полюсах джерела струму Uдж (ділянка АЕ), підключивши 

його до клем вольтметра. Зверніть увагу, що затискач вольтметра позначений знаком «+», 

слід приєднати до відповідного затискача джерела струму. 

3. Складіть електричне коло за схемою (мал. 8) та накресліть схему у зошиті. 

 

Мал. 8.  
 

4. Виміряйте напругу на кожній лампі U1 (ділянка ВС) і U2 (ділянка СД) потім на 

обох лампах разом U3 (ділянка ВД). Результати вимірювання напруг позначте на схемі, 

накресленій у зошиті. Чому дорівнює напруга U4 (ділянка ДЕ) на підвідному провіднику? 

5. Порівняйте суму напруг U1 + U2 та напругу на клемах джерела Uдж. 

Зробіть висновок про співвідношення суми напруг U1 + U2 та Uдж. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Перевірте себе 

1. Яким приладом вимірюють напругу?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Як вмикають вольтметр для вимірювання напруги на ділянці кола? _____________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Як вольтметром виміряти напругу на полюсах джерела струму?________________ 

_________________________________________________________________________  

4. Як визначити межі вимірювання вольтметра та ціну його поділки?______________ 

_________________________________________________________________________ 

Поміркуйте 

6. Розгляньте схеми на мал. 9. Чи всі схеми включення вольтметра в коло є 

правильними? У якому колі значення показів вольтметра і амперметра завжди будуть 

дорівнювати 0 В і 0 А відповідно? 
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Мал. 9. Варіанти схем включення вольтметра в коло 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задачі. 

1. Сила струму, який живить лампу розжарювання, дорівнює 0,8А,  який заряд 

проходить через волосок розжарення лампи за 2 с. 

 

 

2. Під час проходження 10 Кл електрики через волосок розжареної лампи електричне 

поле виконало роботу 360 Дж. Під якою напругою працює лампа. 

 

 
 

4. Електричний опір провідників 

Дайте відповідь на запитання. 

1. Чому провідники мають опір? 2. Провідник розрізали на дві рівні частини. Яким 

став опір кожної частини порівняно з цілим провідником? 3. Два однакових провідники 

сплели між собою. Як зміниться опір сплетеного із двох частин провідника у порівнянні з 

одним окремим провідником? 4. Чому опір провідника залежить від його довжини? 5. Як 

опір провідника пов'язаний із закономірністю направленості процесів до рівноважного 

стану?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра 

Лабораторна робота 4 
Мета роботи: навчитися визначати опір провідника за допомогою амперметра і 

вольтметра. 
Прилади і матеріали: амперметр, вольтметр, джерело струму, провідники із різних 

матеріалів на панелі, вимикач, з’єднувальні провідники (мал. 10). 
 

 

Мал. 10. Установка для вивчення опору провідника 

 

Хід роботи 

1. Складіть коло за мал. 11, підключивши до ніхромового провідника вольтметр. 

2. Накресліть схему кола. 

 

Мал. 11. До лабораторної роботи № 4 

 

3. Виміряйте силу струму в колі та напругу на кінцях нікелінового провідника. 

Дослід повторіть з короткою нікеліновою дротиною. Результати вимірювань занесіть 

до таблиці. 

Таблиця 3. 
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№  Сила струму, А Напруга, В Опір, Ом  

    

5. Зробіть висновок про опори різних провідників. 
 

Величину, яка характеризує протидію електричному струму, називають опором. 

Різні провідники мають різні електричні опори. 

Одиниця опору 1 Ом — опір такого провідника, у якому при напрузі на кінцях   

1 вольт сила струму дорівнює 1 амперу. 

Перевірте себе 

1. Як на досліді показати, що сила струму в колі залежить від властивостей  
провідника?______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   
2. Яка одиниця опору провідника?______________________________________________  
3. Назвіть частинні та кратні одиниці опору.______________________________________  
4. Виразіть в омах значення таких опорів: 100 мОм; 0,7 кОм; 20 МОм.________________ 
___________________________________________________________________________ 

Поміркуйте 

5. Чому провідники мають опір? _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6. Провідник розрізали на дві рівні частини. Яким став опір кожної частини 

порівняно з цілим провідником? _________________________________________________ 
7. Два однакових провідники сплели між собою. Як зміниться опір сплетеного із 

двох частин провідника у порівнянні з одним окремим провідником?__________________ 
_________________________________________________________________________  
8. Чому опір провідника залежить від його довжини?___________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Задачі. 

1. Визначте опір електричної лампи, сила струму в якій дорівнює 0,5 А при напрузі 120 В. 

 

 

2. Скільки електронів проходить за секунду крізь поперечний переріз провідника, якщо 

сила струму в ньому дорівнює 5 А? 
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5. Закон Ома для ділянки кола 

Дай відповідь на запитання та розв’яжи задачі. 

1. Як формулюється закон Ома? 2. Які фізичні величини входять до формули закону 

Ома? 3. Виразіть напругу на кінцях ділянки кола через силу струму та опір ділянки.  

4. Виразіть опір ділянки кола через напругу й силу струму. 5. Який опір має вольтметр, 

розрахований на 150 В, якщо сила струму в ньому не повинна перевищувати 0,01 А? 6. 

Використовуючи наведені нижче табличні дані, отримані при визначенні залежності сили 

струму від опору при сталій напрузі 10 В, покажіть графічно залежність сили струму від 

опору. По горизонтальній осі у вибраному масштабі відкладіть значення опору, а по 

вертикальній — сили струму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення залежності електричного опору від його розмірів і матеріалу 

Лабораторна робота 5 

Мета роботи: пересвідчитися в тому, що опір провідника залежить від його 

довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу.  

Прилади і матеріали: амперметр, вольтметр, рулетка, лінійка, мікрометр, джерело 

струму, провідники з нікеліну і ніхрому (або інші), вимикач, з’єднувальні провідники.  

Дроти з великим питомим опором для зручності проведення вимірювань мають бути 

довжиною 70—90 см і діаметром 0,2—0,5 мм. До кінців провідників варто прикріпити 

металеві наконечники під гвинтові затискачі. 

 

Хід роботи 

Виявити на досліді залежність опору провідника від розмірів та матеріалу. 

1. Виміряйте довжину дроту, опір якого будете визначати. 

2. Виміряйте діаметр дроту за допомогою мікрометра кілька разів. Знайдіть середнє 

значення діаметра та площу його поперечного перерізу. 

Інший спосіб вимірювання діаметра дроту. Намотайте провідник на олівець, 

визначте кількість витків. Щільно зсуньте витки один до другого і виміряйте лінійкою 
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товщину намотаної частини. За допомогою розрахунків визначте діаметр дроту та площу 

його поперечного перерізу. 

3. Складіть коло за схемою (мал. 12). 

 
Мал. 12. Схема електричного кола до лабораторної роботи № 5 

 

4. Виміряйте силу струму в колі та напругу на кінцях провідника. 

Варіант запису результатів досліду та розрахунків поданий у таблиці: 

 Провідник із 

ніхрому 

Провідник із 

нікеліну 

Довжина провідника l, м   

Довжина намотування l1 , м   

Число витків n    

Діаметр провідника: 
n
ld 1= , м 

Площа поперечного перерізу 
4

14,3
2dS = , мм2 

  

Сила струму в колі І, А   

Напруга на кінцях провідника U, В   

Опір провідника 
I

UR = , Ом 
  

Питомий опір провідника 
l

RS=ρ , 
2Ом мм

м
⋅  

  

 

За остаточне значення питомого опору ніхрому приймається середнє арифметичне 

значення всіх результатів, здобутих групами учнів. 

Вимірювання і розрахунки повторіть для сталевого провідника. 

Отриманий результат порівняйте з табличними даними та зробіть висновок про 

залежність електричного опору від його розмірів і матеріалу. 

Завдання: 

1. У скільки разів і як зміниться опір провідника, якщо його довжину збільшити у 5 разів? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Провід розрізали на три частини і сплели в один. У скільки разів змінився опір проводу? 

Збільшився він чи зменшився?___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Крізь нікеліновий провідник довжиною 5 м і поперечним перерізом 0,12 мм2 протікає 

струм силою 1,5 А при напрузі 24 В. Визначте питомий опір нікеліну.__________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Поясніть на основі уявлень про будову кристалічних ґраток металу залежність опору 

провідника від його довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу. 9. Провідник 

завдовжки 1 км має опір 11,2 Ом, сила струму в ньому 14 мА. Який питомий опір 

провідника, якщо поперечний переріз його 8 мм2? 

     

 

 

5. Як пояснити існування опору провідників на основі загальних закономірностей 

природи? 

 

 

6. Послідовне сполучення провідників 

Дайте відповідь на запитання. 

1. Наведіть приклади послідовного з’єднання провідників. 2. Яке з'єднання 

провідників називають послідовним? 3. Яка електрична величина стала у всіх 

провідниках, з'єднаних послідовно? 4. Чому дорівнює загальний опір кола, у якому 

провідники з’єднані послідовно? 5. Ділянку кола, складено з двох послідовно з'єднаних 

провідників. Напруга на кожному з них відома. Як знайти напругу всієї ділянки кола? 6. 

Як закони послідовного сполучення провідників пояснити на основі загальних 

закономірностей природи? 
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Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників 

Лабораторна робота №6 

 

Мета роботи: переконатися на досліді в дії законів послідовного сполучення 

провідників. 

Прилади і матеріали: вольтметр, амперметр, джерело струму, набір із трьох опорів, 

реостат, вимикач, з’єднувальні провідники (мал. 13 а). 

 

Хід роботи: 

1. Складіть електричне коло за схемою (мал. 13 б). 

 
Мал. 13. Обладнання до лабораторної  роботи № 6 (а) а схема електричного кола до 

неї (б) 

 

2. Замкніть коло та виміряйте силу струму в ділянці АВ. Знайдіть значення сили 

струму в ділянці ВС і СД. Зробіть висновок про значення сили струму в усіх ділянках кола 

при послідовному з’єднанні  провідників. 

3. Виміряйте вольтметром напругу на кожному опорі і на всіх послідовно з’єднаних 

провідниках разом.  

Результати вимірювань занесіть до таблиці: 

Таблиця 7 

Опір ділянки  R1  R2  R3  R  

Сила струму в ділянці I1  I2  I3  I  

Напруга на кінцях ділянки     U1  U2  U3  U  

4. Перевірте, чи справджується співвідношення напруг та опорів у колі: 
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5. Зробіть висновки  про силу струму в усіх ділянках кола та напругу на всіх опорах.  

6. За наявності часу змініть опір реостата та силу струму у колі, повторіть 

вимірювання і розрахунки. Зробіть висновки. 

Завдання: 
 
Як зміняться покази амперметра, якщо повзунок реостата 
перемістити 
вниз?___________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________ 
Як змінюватимуться покази вимірювальних приладів, якщо 
повзунок реостата переміщувати вниз, вгору? 
 
 

Мал. 14 
 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 15 
 
7. Як довести, що закони послідовного сполучення провідників підтверджуються 
закономірністю збереження? 
 
 
 

7. Паралельне сполучення провідників 
 

Дайте відповідь на запитання. 
 

1. Яке з’єднання провідників називають паралельним? 2. Якою є напруга на всіх 

паралельно з’єднаних провідниках? 3. Виразіть силу струму в колі до його розгалуження 

через сили струмів в окремих ділянках розгалуження? 4. Як закони паралельного 

сполучення провідників пояснити на основі загальних закономірностей? 5. Порівняйте 

опір ділянки кола, до якого входить чотири однакових паралельно з’єднані провідники, з 
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опором одного із цих провідників. 6. За якою формулою обчислюють опір двох 

паралельно з'єднаних провідників?  

 
Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників 

Лабораторна робота №7 

 

Мета роботи: дослідити взаємозв’язок напруги, сили струму, опору при 

паралельному з’єднанні провідників. 

Прилади і матеріали: амперметр, вольтметр, набір із трьох опорів, реостат, вимикач, 

джерело струму, з’єднувальні провідники (мал. 16). 

 

Хід роботи 

1. Складіть електричне коло з приладів у якому послідовно з’єднайте джерело 

струму, реостат, амперметр, вимикач та паралельно увімкнені три резистори (мал. 59).  

 

Мал. 16. Обладнання до лабораторної роботи № 7 (а) та схема електричного кола (б) 

2. До затискачів вольтметра приєднайте два провідники, залишивши їхні другі кінці 

вільними.  

3. За допомогою реостата встановіть у колі певну силу струму (наприклад, 2 А).  

4. Виміряйте струм у кожному з трьох опорів.   

5. Виміряйте вольтметром напругу U між точками А і В (мал. 59 б). За законом Ома 

визначте опір усієї групи паралельно з’єднаних провідників та кожного провідника 

окремо: 

;
1

1
1 I

UR =  ;
2

2
2 I

UR =  ;
3

3
3 I

UR =
UR
I

= . 

6. Результати вимірювань і розрахунків занесіть до таблиці. 

Таблиця 8 

Струм у ділянці І1 = І2 = І3 = І = 
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Напруга на ділянках  U1 = U2 = U3 = U = 

Опір ділянок R1 = R 2 = R 3 = R = 

7. Користуючись формулою 
1 2 3

1 1 1 1
R R R R
= + + , обчисліть опір групи провідників. 

Порівняйте результат із опором R, розрахованим через напругу на розгалуженні U і 

силу струму у колі I.  

8. Зробіть висновок про визначення опору паралельного з’єднання провідників у 

колі. 

Перевірте себе 

1. Чому дорівнює опір паралельно з’єднаних провідників?______________________ 

________________________________________________________________________ 
Творчі завдання: 
 
Накресліть схему установки, що зображена на малюнку. 
 
 
 
  
 

Мал. 17 
 
Шматочок дроту опором 10 Ом розрізали посередині і обидві половини з’єднали 
паралельно. Який опір з’єднаного дроту. 
 
2. Доведіть, що закони паралельного сполучення провідників підтверджуються 
закономірністю збереження 

 
 

8. Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля–Ленца. 

Дай відповідь на запитання. 

1. Чому дорівнює напруга на ділянці кола? 2. Від чого залежить величина роботи 

електричного струму? 3. Яка одиниця роботи електричного струму? 4. Якими приладами 

вимірюється робота електричного струму? 5. Які формули використовують для визначення 

роботи електричного струму? Виразіть роботу через напругу, силу струму і час. 6. 

Виведіть формули для визначення роботи споживачів, які включені послідовно; 

паралельно. 7. Що зазначають у паспортах споживачів електричного струму? 8. У яких 

одиницях вимірюється потужність електричного струму? 9. Чому провідники при 

проходженні по них струму нагріваються? 10. За якими формулами можна підрахувати 

кількість теплоти, що виділяється в провіднику? 11. Яким загальним закономірностям 
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природи підпорядкований закон Джоуля-Ленца, формули роботи, потужності, кількості 

теплоти (струму)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимірювання потужності споживача електричного струму 

Лабораторна робота № 8 

 Мета роботи: експериментально визначити потужність споживача електричного 

струму. 

Прилади і матеріали: амперметр, вольтметр, джерело струму, реостат, вимикач,  

лампа на підставці, з’єднувальні провідники (мал. 18). 

 

Мал. 18. Обладнання до роботи № 8 (а) та схема електричного кола (б) 
 

Хід роботи: 

1. З’єднайте послідовно  джерело струму, реостат, амперметр, лампу і вимикач. 

Паралельно до лампи приєднайте вольтметр (мал. 15).  
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2. Змінюючи опір реостата, змінюйте яскравість світіння лампи. У певному 

положенні повзунка реостата, виміряйте силу струму у колі амперметром, напругу на 

лампі — вольтметром. 

Запишіть у зошит результати вимірювань і розрахунків у вигаді таблиці: 

№ Сила струму, А Напруга, В Потужність, Вт 

1 

2 

3 

4 

   

Дослід повторіть при інших значеннях сили струму і напруги. 

3. Зробіть висновок про залежність потужності від сили струму і напруги на лампі.  

Перевірте себе 

1. Що зазначають у паспортах споживачів електричного струму?_________________ 

_________________________________________________________________________ 

 2. У яких одиницях вимірюється потужність електричного струму? ______________ 

3. Потужність електричної праски 0,6 кВт. Визначте роботу струму в ній за 1,5 год. 

Скільки при цьому витрачається енергії?__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Поміркуй 

4. У квартирі є дві електролампи по 100 Вт і дві — по 40 Вт. Кожною з них 

користуються 3 год за добу. Яку електроенергію споживають лампи за 30 днів? Як 

зміниться споживання електроенергії, якщо взяти лампи потужністю 60 Вт? Підрахуйте, 

скільки коштів можна зекономити за місяць, замінивши лампочки. Про ціну 1 кВт-години 

дізнайтесь у дорослих.__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

5.  Яку роботу виконує  електричний  струм  в  електродвигуні   за 1 год,  якщо сила 

струму в колі 0,5 А, а напруга на клемах двигуна  12 В? Скільки енергії при цьому 

витрачається?_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

6. Обчисліть роботу, яку виконує електричний струм у лампочці   ліхтарика за 5 хв, 

якщо напруга на лампочці 3,5 В, а сила струму 0,25 А._______________________________  

7. Подумайте, як перетворюється енергія в замкненому електричному  колі, у якому 

ввімкнено лампу, якщо джерело струму — акумулятор.______________________________ 

_________________________________________________________________________  
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8. Визначте потужність електричних приладів, які є у вашій квартирі й приблизний 

час їхньої роботи протягом тижня. Обчисліть вартість електричної енергії, витраченої 

цими приладами за тиждень._____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Запишіть відомі вам формули роботи, кількості теплоти та потужності 
електричного струму. Доведіть, що вони підтверджують загальність закономірності 
збереження. 

 
Задача. 
Яка з двох електричних ламп споживає більшу потужність: та, яка розрахована на напругу 
24 В і силу струму 0,7 А., або та, яка розрахована на напругу 120 В і силу струму 0,2 А 
 
 

9. Електроліз. Закон Фарадея 

Дай відповідь на запитання. 

1. Яке явище називається електролізом? 2. Опишіть явище електролітичної 

дисоціації. 3. В чому полягає закон електролізу? 4. Які хімічні реакції відбуваються під 

час електролізу? 5. Як закон електролізу виразити формулами? 6. Що таке 

електрохімічний еквівалент? 7. У чому полягає процес рафінування речовин. 8. Наведіть 

приклади застосування електролізу у техніці. 9. Як очищують за допомогою електролізу 

мідь? 10. В чому полягає процес гальванопластики? 11. Наведіть приклади електролітів у 

природі. 12. Об’єднайте знання з теми на основі закономірностей збереження та 

направленості процесів у природі. 
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Дослідження явища електролізу 

Лабораторна робота № 9 

 

Мета роботи: спостереження явища електролізу розчинів кухонної солі, мідного 

купоросу; з’ясування залежності результатів електролізу від напрямку струму в колі. 

Прилади і матеріали: амперметр, джерело струму, вимикач, електроди — два 

вугільних, один мідний, утримувач для електродів, з’єднувальні провідники, склянки — 

одна товстостінна на 0,5 л, інша хімічна — 2 шт., розчин мідного купоросу, кухонна сіль, 

ложечка для перемішування розчину.  

 
Мал. 19. Обладнання до лабораторної  роботи № 9 

 

Хід роботи 

1. У склянку наливають дистильовану воду і занурюють два вугільних електроди, 

затиснувши їх в утримувачі. Електроди включають послідовно в електричне коло, що 

складається з батареї акумуляторів, вимикача й амперметра. 

Замкнувши коло, виявіть за допомогою амперметра відсутність струму в колі. У воду 

додайте половину ложечки кухонної солі, спостерігайте за показами амперметра. 

2. Розглядайте електроди через бічну стінку склянки, спостерігайте інтенсивне 

виділення пухирців газу на обох електродах (на катоді — водню, на аноді — хлору).  

3. Розімкніть коло. Електроди вийміть з розчину, сполосніть чистою водою і занурте 

у розчин мідного купоросу. Зафіксуйте силу струму в колі. Через 1—2 хв електроди 

вийміть з розчину і виявіть, що електрод, з'єднаний з негативним полюсом джерела 

струму, покрився шаром чистої міді.  

4. Щоб видалити мідь з вугільного електрода, через розчин знову пропускайте струм, 

причому вугільний електрод з міддю зробіть анодом, а за катод візьміть мідну пластинку. 

5. Зробіть висновок про спостереження явища електролізу. 

_________________________________________________________________________ 



 33 

Поміркуй 

1. Яка принципова відмінність процесу електролізу при очищенні міді і добуванні 

алюмінію? ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Як на основі загальних закономірностей природи пояснити явище електролізу та 

закон Фарадея? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Творче завдання: Побудуйте графік залежності маси міді, що виділилася на катоді, 

від заряду, який пройшов через електроліт. Скориставшись графіком, визначте 

електрохімічний еквівалент міді. Отримайте результати з табличними. Поясніть 

розбіжності 

Проект 

1. Запропонуйте спосіб виготовлення картин за допомогою електролізу. 

 

10. Струм у газі 

Дай відповідь на запитання. 

1. Які частинки є носіями струму в газі? 2. Як можна йонізувати газ? 3. Що таке 

газовий розряд? 4. Який розряд називається несамостійним?  5. Охарактеризуйте процес 

йонізації газу завдяки його нагріванню. 6. Який газовий розряд називають самостійним? 7. 

За яких умов відбувається самостійний газовий розряд? 8. У чому полягає різниця між 

несамостійним і самостійним розрядами в газах? 9. Які види самостійних розрядів у газах 

вам відомі? 10. Що може впливати на виникнення і протікання самостійного газового 

розряду? 11. Блискавка частіше вдаряє в дерева з глибоко проникаючими в ґрунт 

коренями. Чому? 12. Чому блискавка, що проходить через дерево, може відхилитися і 

пройти через людину, що стоїть біля дерева? 13. Наведіть приклади використання 

самостійного розряду. 14. Охарактеризуйте іскровий розряд. 15. Як виникає тліючий 

розряд? 16. Що є особливим у виникненні та протіканні дугового розряду? 17. Чому при 

розрідженні газу в ньому виникає розряд при напрузі, яка за нормального тиску розряду 

не викликає?  
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11. Струм у напівпровідниках 

Дай відповідь на запитання. 

1. Наведіть приклади речовин, які належать до напівпровідників. 2. Де 

напівпровідники розміщені в періодичній таблиці Д. І. Менделєєва? 3. Чим зумовлена 

провідність напівпровідників? 4. Що таке дірка? 5. Яка природа  струму у 

напівпровідниках? 6. Чим відрізняється електронна провідність напівпровідника від 

діркової? 7. Як виникає спрямований рух електронів та дірок під дією електричного поля? 

8. Чому в напівпровіднику (хімічно чистому) струми, зумовлені електронами провідності і 

дірками, однакові? 9. Як опір напівпровідників залежить від температури? 10. Як можна 

дослідити залежність опору напівпровідників від температури? 11. Які прилади називають 

термісторами? 12. Чому опір напівпровідників при підвищенні температури зменшується? 

13. Чим напівпровідники відрізняються від провідників? 14. Який принцип дії приладів із 

застосуванням термісторів? 15. Накресліть схему використання термістора в установках 

для регулювання температури. 16. Поясніть електропровідність провідників на основі 

загальних закономірностей природи. 
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Узагальніть вивчене 
 

Перевірте себе 

І рівень 

Виберіть правильну, найбільш повну відповідь. 

1. Електричний струм — це: а) рух зарядів; б) спрямований рух електричних зарядів 

під дією електричного поля; в) спрямований рух електронів. 

2. Дії електричного струму: 

а) світлова; б) хімічна; в) на провідник із струмом; г) теплова, хімічна, магнітна. 

3. Сила струму вимірюється: 

а) у вольтах; б) в амперах; г) у джоулях. 

ІІ рівень 

Виберіть правильну відповідь. 

1. Електрична напруга вимірюється: а) амперметром; б) вольтметром; в) ватметром. 

2. Електричний опір характеризується: а) температурою; б) питомим опором;  

в) площею поперечного перерізу. 

3. Робота електричного струму визначається за формулою: а) А = FS; б) А = Uq;  

в) А = I2Rt; г) А = Iut. 
 

ІІІ рівень 

Виберіть правильну, найбільш повну відповідь. 

1. Основні закони в розділі: 

а) закон Ома; б) закон Джоуля-Ленца; в) закон паралельного з’єднання провідників; 

г) немає жодної правильної відповіді. 

2. Струм в електролітах обумовлений: а) частинками електроліту; б) йонами;  

в) рухом позитивних і негативних йонів під дією електричного струму. 

3. Струм у напівпровідниках обумовлений: а) дірками; б) електронами;  

в) спрямованим рухом електронів і дірок. 
 

ІV рівень 

Дайте відповідь на запитання: 

1. При яких умовах у провіднику виникає струм? 

2. Яка природа струму: а) в металах? б) в електролітах? в) в газах? г) в 

напівпровідниках?  

3. Чому провідники мають опір? Як залежить опір від температури: металевих 

провідників? Електролітів? Напівпровідників? 
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4. За допомогою яких формул можна визначити: а) потужність електричного струму? 

б) кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні струму? 

5. Які загальні закономірності проявляються у формулах закону Ома, закону Джоуля 

–Ленца, законах з’єднання провідників, законах електролізу? 

6. Як  об’єднують умови протікання струму в різних середовищах на основі 

загальних закономірностей природи?  

ІІ. Основні знання  

Закон Ома:
R
UI = . 

Закон Джоуля-Ленца: Q = I2Rt. 

Закони з’єднання провідників (послідовного і паралельного). 

Закон Фарадея. 

Загальні закони, на основі яких пояснюються поняття і закони, що вивчаються в 

темі: закони збереження і перетворення енергії, збереження електричного заряду, 

збереження маси речовини. 

 

 

ІІІ. Основні поняття  

Накресліть у зошиті та продовжте таблицю 

Величина Позначення Основна 
одиниця 

Прилад для 
вимірювання 

Вмикання 

Сила струму І А Амперметр   
 
Послідовне 

Напруга U В Вольтметр 
 

Паралельне 
Опір R Ом   

Потужність Р Вт Ватметр  

Робота струму А Дж Електролічильник  

 
 

З’єднання провідників 

Послідовне Паралельне 



 37 

  

I1 = I2 = I 

U = U1 + U2 

R = R1 + R2 

I  = I1 + I2 

U = U1 = U2 

.111

21 RRR
+=  

 
Мал. 20. Ілюстрації до основних понять розділу 
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За допомогою СЛС об’єднай всі елементи знань, що вивчаються в темі, на основі 

загальних закономірностей збереження та направленості самочинних процесів. 
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Розділ III. МАГНІТНЕ ПОЛЕ 

1. Постійні магніти. Магнітне поле струму. 

Дай відповідь на запитання. 

1. Які ви знаєте постійні магніти? Що таке магнітне поле? 2. Як графічно 

зображується магнітне поле? 3. Як можна спостерігати дію магнітного поля? 4. Як 

довести, що магнітне поле матеріальне? 5. Чому при нагріванні магніт втрачає свої 

властивості? 6. Для чого магнітові часто надають підковоподібної форми? 7. Чому від 

сильного удару намагнічений стрижень розмагнічується? 8. Які ви знаєте докази 

існування магнітного поля навколо провідника зі струмом? 9. Як дослід Ерстеда доводить 

існування навколо провідника зі струмом магнітного поля? 10. Як розглянуті досліди 

доводять, що сили, які діють на магнітну стрілку навколо провідника зі струмом залежать 

від напряму сили струму у провіднику? 11. Чому паралельні провідники зі струмом 

одного напрямку притягуються, а зі струмом протилежного напрямку — відштовхуються? 

12. Як дослід Ерстеда доводить взаємозв’язок електричних і магнітних явищ? 13. Як в 

магнітних явищах проявляються загальні закономірності природи? 
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2. Магнітне поле провідника зі струмом 

Дай відповідь на запитання. 

1. Як на досліді визначити існування магнітного поля навколо прямого струму? 2. 

Що таке силова лінія магнітного поля? 3. Як на досліді визначити існування магнітного 

поля навколо котушки зі струмом? 4. Як на досліді показати, що магнітне поле котушки зі 

струмом і прямого струму схожі? 5. Чи існують магнітні силові лінії? 6. Який принцип дії 

електродвигунів постійного струму? 7. Яка будова електродвигунів постійного струму? 8. 

Наведіть приклади використання двигунів постійного струму. 9. Як можна зменшити 

забруднення довкілля двигунами автомобільного транспорту? 10. Як у телефоні 

створюється звук? 11. Який принцип дії гучномовця? 12. Які загальні закономірності 

природи проявляються в дії названих вище приладів? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії 

Лабораторна робота № 10 

Мета роботи: скласти найпростіший електромагніт та випробувати його в дії. 

Прилади і матеріали: джерело струму, реостат, ключ, з’єднувальні провідники, 

компас (магнітна стрілка), деталі для складання  електромагніту. 

 

Вказівки до роботи 

1. Складіть електричне коло з джерела струму, котушки, реостата і ключа, з'єднавши 

їх послідовно, накресліть схему кола. Замкніть коло і за допомогою компаса визначте 

магнітні полюси котушки. 
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2. Покладіть компас уздовж осі котушки на такій відстані, на якій дія магнітного 

поля котушки на стрілку компаса незначна. Вставте залізне осердя в котушку і 

спостерігайте дію електромагніта на стрілку. Зробіть висновок. 

3. Змінюйте за допомогою реостата силу струму в колі й спостерігайте дію 

електромагніта на стрілку. Зробіть висновок. 

4. Складіть підковоподібний магніт з готових деталей. Котушки електромагніту 

з'єднайте між собою послідовно так, щоб на їхніх вільних кінцях утворилися різнойменні 

магнітні полюси. Перевірте полюси за допомогою компаса.  
 

Перевір себе 

1. Що таке електромагніт? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Наведіть приклади використання  електромагнітів.___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Поміркуй 

3. Розгляньте схему підйомного крана (мал. 21 а). Поясніть, як працює кран. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Розгляньте схему електричного дзвінка (мал. 21 б). Поясніть, як він 

працює.__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Мал. 21. Схеми пристроїв, в яких використовується електромагніт 

Запитання: 
1. Під час роботи електромагнітного підйомного крана частина вантажу не відірвалася 
від полюсів електромагніту при вимиканні струму. Кранівник пропустив через 
обмотку слабкий струм протилежного напрямку, і вантаж відпав. Поясніть, чому? 
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Перед вами два  абсолютно однакових стальних стержні. Один з них намагнічений. 
Як визначити, який стержень намагнічений, не маючи допоміжних  засобів. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

3. Явище електромагнітної індукції 
 
Дай відповідь на запитання. 
 

1. На яких дослідах можливо спостерігати явище електромагнітної індукції?  

2. В чому полягає явище електромагнітної індукції? 3. Який принцип дії генераторів 

електричного струму? 4. З яких основних частин складаються турбогенератори? 5. За яких 

умов у провіднику виникає індукційний струм? 6. Які перетворення енергії відбуваються 

під час роботи генератора струму? 7. Чи можливе виникнення індукційного струму у колі, 

де джерелом струму слугує гальванічний елемент або акумулятор? 8. Чи можливо дати 

таке визначення явища електромагнітної індукції: «При перетині замкнутим провідником 

силових ліній магнітного поля у ньому виникає струм»? 9. В чому полягає гіпотеза 

Ампера? 10. Як гіпотеза Ампера пов’язана із сучасними уявленнями про будову атомів, 

молекул? 11. Як ви думаєте, чи всі речовини здатні намагнічуватися в магнітному полі?  

12. Які речовини використовуються живими організмами для орієнтації в магнітному полі 

Землі? 13. Поясніть явище електромагнітної індукції на основі загальних закономірностей 

природи. 
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Магнітні та електричні явища в довкіллі 

Урок серед природи 

Мета уроку: спостереження прояву магнітного, електричного полів у довкіллі. 

Прилади і матеріали: компас.   

Влаштуйтеся у зручному місці, звідки ви могли б бачити антени телевізорів, споживачі 

електричного струму, пристрої, в яких використовується дія магнітного поля та ін. 

1. Назвіть об'єкти довкілля, робота яких пов'язана зі споживанням електроенергії. 

Яким струмом вони живляться? Де знаходиться джерело цього струму? Які перетворення 

енергії електричного струму відбуваються на цих об'єктах? 

2. Зверніть увагу, чи сідають птахи на дроти електромережі? Чи діє на них 

електричний струм? Чому? 

3. Назвіть об'єкти в довкіллі, де використовується магнітне поле. Чи немає поблизу 

приміщень (боксів) силових трансформаторів? Які написи стосовно технічних 

характеристик трансформатора і техніки безпеки вони містять? Поцікавтесь, на якому 

явищі ґрунтується принцип дії трансформатора. 

4. Яка небезпека може чекати на людину поблизу споживачів та джерел 

електричного струму? 

5. За народним прогностиком зробіть передбачення стану довкілля на 1-3 місяці.  

6. Намалюйте вдома малюнок «Електричні та магнітні явища в довкіллі». 

 

Узагальніть вивчене 
 

Перевірте себе 
І рівень 

Виберіть правильну, найбільш повну відповідь. 

1. Магнітне поле — це: а) простір навколо постійного магніту; б) простір навколо 

провідника зі струмом; в) вид матерії, який існує навколо провідника зі струмом або 

постійного магніту. 

2. Магнітну дію струму підтверджує: 

а) дослід Ерстеда; б) взаємодія провідників зі струмом; в) взаємодія магніту та 

провідника зі струмом; г) всі судження вірні. 

3. Електромагніти використовуються: 
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а) в електромагнітних реле; б) в телефоні; в) в гучномовці; г) не використовуються в 

перерахованих пристроях. 

 

ІІ рівень 

Виберіть правильну, найбільш повну відповідь. 

1. Магнітне поле зображується на малюнку: а) силовими лініями б) провідником зі 

струмом; в) магнітом; 

2. Прилади для вимірювання електротехнічних характеристик бувають: а) 

магнітоелектричної системи; б) електромагнітної системи; в) амперметри, вольтметри 

ватметри. 

3. Силові лінії магнітного поля – це лінії: 

а) якими графічно зображується магнітне поле; 

б) лінії, що існують навколо провідника зі струмом; 

в) лінії, що існують навколо магніту. 

 

ІІІ рівень 

Виберіть правильну відповідь 

1. Електромагніт – це:  

а) пристрій для створення магнітного поля;  

б) котушка з залізним осердям; в) деталь гучномовця. 

2. Електромагнітна індукція – це:  

а) явище відкрите Фарадеєм;  

б) явище виникнення струму при зміні магнітного поля;  

в) явище виникнення струму в замкнутому провіднику при зміні магнітного поля 

навколо нього. 

3. Гіпотеза Ампера полягає:  

а) в поясненні намагнічування заліза; 

б) у припущенні існування областей намагнічування в деяких речовинах. 

 

ІV. рівень 

Дайте відповіді на запитання 

1.Чи проявляється в магнітній дії струму взаємозв’язок електричного і магнітного 

полів? 

2. Чому магнітне поле діє на провідник зі струмом? 

3.Який принцип дії електродвигуна? 
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4. Як з вивчених у темі явищ ви можете пояснити на основі закону збереження і 

перетворення енергії?   

∗ 5. Побудуйте структурно-логічну схему взаємозв’язку понять розділу на основі 

загальних закономірностей природи. 

 

Мал. Варіант ядра розділу «Магнітне поле» 
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ІІ. Основні знання (Доповніть) 

1. Магнітне поле — вид матерії, який існує навколо магніту і навколо провідника зі 

струмом. 

2. Магнітне поле зображується магнітними силовими лініями, які на відміну від 

силових ліній електричного поля, завжди замкнуті. Напрямок магнітних силових ліній 

навколо провідника зі струмом, навколо котушки зі струмом можна визначити за 

правилом свердлика. 

3. На провідник зі струмом, поміщений у магнітне поле, діє сила. 

4. Провідники зі струмом взаємодіють завдяки взаємодії магнітних полів, що існують 

навколо них. 

5. Магнітне поле нерозривно пов’язане з електричним полем рухомого заряду. 

6. При всякій зміні магнітного поля, що пронизує контур замкнутого провідника, в 

основному виникає струм. 

 

 

 

ІІІ. Основні поняття  

Накресліть у зошиті та продовжте таблицю: 
Елементи порівняння Електричне поле Магнітне поле 

Де виникає поле? Навколо електричних 

зарядів 

Навколо постійних магнітів, 

провідників зі струмом 

За допомогою чого  

можна виявити поле? 

Точковий заряд 

 

Провідник зі струмом 

 
Магнітна стрілка  

Напрям діючої сили 
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Силові лінії 

  

 

Мал. 22. Ілюстрації до основних понять розділу  

(Доповніть) 
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РОЗДІЛ IV. Атомне ядро. Ядерна енергетика 

1. Атом і атомне ядро 
 

Дай відповідь на запитання. 

1. Що являють собою атоми різних хімічних елементів? 2. Які експериментальні 

докази, отримані наприкінці ХІХ ст. свідчать про складну будову атомів? 3. Яку модель 

атома запропонував Дж. Дж. Томсон. 4. У чому полягає сутність періодичного закону 

хімічних елементів? 5. Яка роль періодичного закону у поясненні складної будови атомів? 

6. Чому тривалий час вчені вважали атом неподільним? 7. У чому полягає дослід Е. 

Резерфорда. 8. Охарактеризуй ядерну модель атома. 9. У чому полягають відмінності 

ядерної моделі від моделі атома Томсона? 10. Які лінійні розміри атома та його ядра? 11. 

Поясни схему відхилення альфа-частинок ядром атома  у досліді Е. Резерфорда. 12. 

Об’єднай всі елементи знань на основі загальних закономірностей природи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Протонно-нейтронна модель ядра. Ядерні реакції 

Дай відповідь на запитання. 

1. Які частинки входять до складу ядер атомів? 2. Які частинки називають 

нуклонами? 3. Чим відрізняються ізотопи одного хімічного елемента? 4. Що називають 

масовим числом атома? 5. Наведіть приклади ядерних реакцій. 6. Що називають ядерною 

реакцією? 7. Охарактеризуйте протонно-нейтронну модель ядра атома. 8. Поясни різницю 

між хімічними і ядерними реакціями. 9. Яким загальним закономірностям підлягають ці 

реакції? 

 

 



 49 

 

 

 

 

 

3. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання  

Перевір себе 

1. У чому полягає явище радіоактивності? 2. Що являють собою радіонукліди? 3. Які 

ви знаєте радіоактивні елементи. 4. Охарактеризуй альфа-, бета- і гамма-випромінювання. 

5. За малюнком у підручнику охарактеризуйте схему досліду, в якому було розщеплено 

радіоактивне випромінювання. Як у досліді спрямовані магнітні силові лінії по 

відношенню до напрямку поширення радіоактивного випромінювання? 6. Чому альфа- і 

бета-промені відхиляються в протилежні боки. 7. Чому радіоактивне випромінювання в 

магнітному полі роз’єднується на три пучки? 8. Охарактеризуй вплив радіоактивного 

випромінювання на живу природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Активність радіонуклідів. Йонізація 

Перевір себе. 

1. Який інтервал часу називають періодом піврозпаду радіонукліда? 2. Що називають 

активністю радіонукліда? 3. Від чого залежить активність радіонуклідів? 4. У яких 

одиницях вимірюється активність радіонуклідів? 5. За якою формулою обчислюють 

активність радіонукліда? 6. Які радіонукліди більш небезпечні – з великим чи малим 

періодом піврозпаду? 7. Чому при розпаді радіонуклідів виділяється велика кількість 

енергії? 8. Яку здатність радіаційного випромінювання використовують для його 

дослідження? 9. Які величини характеризують вплив радіоактивного випромінювання на 

речовину. 10. Назви одиниці вимірювання поглинутої дози випромінювання і 

експозиційної дози випромінювання. 11. Чому доцільно використовувати поняття 

потужності поглинутої дози випромінювання?  
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5. Радіоактивний фон. Біологічна ефективність випромінювання 

Перевір себе 

1. Назвіть об’єкти, якими створюється природний радіоактивний фон. 2. Охарак-

теризуйте природний радіоактивний фон з точки зору його небезпечності для людини і 

живих організмів. 3. Які допустимі норми опромінення людини? 4. Охарактеризуйте склад 

радіоактивного випромінювання природного фону. 5. Яку роль відіграє магнітне поле 

Землі в захисті біосфери від космічних променів? 6. Як би ви порадили захищатися від 

випромінювання телевізора, телефону, мобільного апарата? 7. З якою метою вводиться 

еквівалентна доза випромінювання? 8. Яка одиниця еквівалентної дози випромінювання в 

СІ? 9. До яких наслідків призводить опромінення організмів? 10. Наведи приклади 

використання радіоактивних ізотопів в біології і медицині, в сільському господарстві? 
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6. Дозиметри 

Перевір себе 

1. З яких частин складається дозиметр? 2. Охарактеризуйте призначення кожної 

деталі дозиметра. 3. На якому явищі засновано принцип дії дозиметра? 4. Як можна 

визначити наявність радіоактивного забруднення? 5. Як запобігти радіаційному 

враженню? 6. Запропонуйте проект конструкції дозиметра на основі електроскопа.  

 

 

 

 

 

 

7. Ядерна енергетика 

Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань 

Лабораторна робота № 11 
 

Прилади і матеріали: установка для реєстрування радіоактивних частинок  

(мал. 20 а), лабораторний радіаційний детектор (мал. 20 б), дозиметр побутовий. 

Мета: вивчити зовнішню будову дозиметра, навчитися ним користуватися та 

вимірювати радіаційний фон. 

 
     Мал. 20. Прилади для лабораторної роботи: установка для реєстрації 

радіоактивних частинок природного радіаційного фону (а), радіаційний детектор (б) 

  

1. Розгляньте установку для реєстрації радіаційного випромінювання (установку 

збирає вчитель). 

2. Познайомтеся із зовнішньою будовою детектора. 
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3. Зверніть увагу на характерне потріскування гучномовця, що час від часу 

повторюється. 

4. Зробіть висновок про наявність радіоактивних частинок. 

5. Познайомтесь з будовою та дією побутових дозиметрів. 

6. Виміряйте радіаційний фон у фізичному кабінеті. 

7. Виміряйте радіаційний фон поза межами шкільного приміщення. 

8. Зробіть висновок щодо безпеки радіоактивного випромінювання в приміщенні 

фізичного кабінету та поза ним. Використайте таблицю. 

Доза, Р Дія на людину 

0—25 Відсутність явних ознак  

Можлива зміна складу крові  

25—50 Зміна складу крові  

Можлива втрата працездатності  

50—100 Непрацездатність  

Перевір себе 

1. Назвіть атомні станції, що функціонують в Україні. 2. Назвіть переваги 

використання джерел електроенергії за рахунок ядерних перетворень. 3. Доведіть 

економічну ефективність АЕС. 4. Розкрийте можливості перспективного розвитку в 

Україні ядерної енергетики. 5. Який вплив спричиняють АЕС на навколишнє середовище? 

6. Назвіть відомі вам екологічні проблеми ядерної енергетики. 7. Перерахуйте АЕС 

України. Що вам відомо про екологічні проблеми, пов’язаними з АЕС? 8. Як можна 

зменшити ризик від використання АЕС? 5. Підготуйте повідомлення на тему 

«Можливості зменшення екологічних проблем ядерної енергетики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

8. Природничо-наукова картина світу 

Перевір себе 

1. Що ви розумієте під природничо-науковою картиною світу? Під образом природи?  

2. Що спільного між природничо-науковою картиною світу, фізичною картиною світу і 

образом природи? 3. Чи можуть бути «образи природи» у всіх людей однакові? 4. Для 

чого людині «образ природи»? 5. Як з образом природи пов’язана поведінка людини в 

довкіллі? 6. Порівняйте ядро світу образу природи з ядром образу природи 

дев’ятикласника . Чим від нього відрізняється ваш образ природи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація до узагальнення знань з природничо-фізичного модуля 

1. Вплив фізики на суспільний розвиток та технічний прогрес 

 

Суспільство стоїть на порозі величних соціальних змін і культурних нововведень. 

Могутніми каталізаторами прогресу суспільства стали електроніка, обчислювальна 

техніка, інформатика, розвиток яких невіддільний від досягнень у застосуванні 

напівпровідників та електромагнітних явищ. Змінюється не тільки зміст праці, в багато 

разів зростає її продуктивність, можливості людини. 

Ви можете починати працювати над проектами використання сонячного 

випромінювання для отримання електроенергії, приливних електростанцій, геотермальних 

електростанцій, що використовують внутрішнє тепло Землі. Думайте над тим, як 

перетворити в рай суворі кліматичні зони нашої планети. 

Атомні електростанції можна було б розмістити на Місяці, щоб не мати турботи з 

радіоактивними відходами, а електроенергію на Землю передавати без проводів 

(Електромагнітне γ–випромінювання переносить величезну енергію. Думайте: як 

використати цей факт для передачі енергії). 



 54 

Достатня кількість електроенергії дасть можливість автоматизувати всі господарські 

роботи. Скоротиться робочий день, у людини вивільниться  час для самоудосконалення, 

зміцнення здоров’я, занять науковими дослідженнями і мистецтвом. 

Ви вже познайомилися з досягненнями ядерної енергетики, її роллю в забезпеченні 

електричною енергією. Неможливо обійтись без атомних енергетичних установок для 

кораблів, яким доводиться довго перебувати у плаванні. 

Розвиток механіки, засобів зв’язку, автоматики, отримання матеріалів із заданими 

властивостями  привели до створення сучасної космічної техніки. Можливо, ви будете 

співучасниками проектів заселення Марса, житимете в час, коли збудуться слова пісні: «І 

на Марсі будуть яблуні цвісти». 

Проте розроблення всіх проектів, пов’язаних з досягненнями фізики, має спиратися 

на екологічне мислення, образ природи, в  основі якого поруч із загальними 

закономірностями природи діють закони екології. Пригадайте їх метафоричний вираз: 

«Все зв’язано з усім», «Все повинно кудись діватися», «За все потрібно платити», 

«Природа знає краще». 

Екологічні лиха нашої цивілізації, технічного прогресу не випадкові. Вони – 

закономірний результат взаємодії фрагментарного, сегментованого  мислення людини з 

довкіллям. Тільки цілісне мислення людини, виразом якого є життєстверджуючий образ 

природи, може зберегти цивілізацію, виважено взаємодіяти з нею.  

 

Фізика була і є основою технічного прогресу та наукових досягнень людства, які 

змінювали світогляд, умови життя людини. 

Фізика майбутнього має бути нерозривно пов’язана з екологією, з формуванням 

у людини життєстверджуючого образу природи. 

 

2. Природничо-наукова картина світу 

 

Вираз «картина світу», «природничо-наукова картина світу» вам має бути відомим, 

починаючи з 5-го класу. Природничо-наукова картина світу — це система знань про 

природу, яка створюється шляхом пояснення їх і водночас систематизації на основі 

найбільш загальних, спільних для всіх природничих наук і відповідно природничих 

предметів закономірностей. 

Вам знайомі закономірності збереження, спрямованості самочинних процесів до 

рівноважного стану, періодичності процесів у природі. Закінчивши вивчати фізику, хімію, 

біологію, географію в основній школі, ви знаєте, що в зміст даних закономірностей 

входять закони збереження (маси речовини, енергії, електричного заряду), 
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загальноприродничі поняття необоротності процесів, кругообігу речовин у природі, 

періодичний закон та ін. З цими загальними законами, загальноприродничими поняттями 

пов’язані закони, які пояснюють механічні, теплові, електромагнітні явища в курсі фізики; 

закономірності перебігу хімічних реакцій і утворення хімічного зв’язку, закономірності 

процесів у електролітах, які вивчалися в курсі хімії. Під час вивчення біології ви 

пояснювали життєдіяльність тварин, рослин, людини, спираючись як на біологічні 

поняття та закономірності, так і на загальні закономірності природи. Під час вивчення 

загальної географії ви також пояснювали процеси, що відбуваються в географічній 

оболонці та її складових, на основі загальних закономірностей природи. 

Отже, навчаючись у 5-9 класах ви мали можливість формувати природничо-наукову 

картину світу, переконуватися, що основні поняття природничо-наукової картини світу — 

матерія і рух, простір і час, що основи її цілісності — загальні закономірності природи. 

В картині світу немає величних пейзажів гір, морів, простору степів чи лісів. 

«Картину» в науці записують словами, графіками, формулами, схемами. 

Із фізичних, хімічних, біологічних, географічних знань кожен з вас створював свій 

«образ природи» — особистісно значущу систему знань. В основі її, як і в основі 

природничо-наукової картини світу, лежать загальні закономірності природи. 

Значне місце у природничо-науковій картині світу і, відповідно, в образі природи 

займає система фізичних знань, її називають фізичною картиною світу. 

Історично першими були відкриті закони механіки. На їх основі пояснювалися всі 

явища природи — фізичні, хімічні, біологічні, географічні. Інших законів вчені не знали. 

Перша природничо-наукова картина світу називалася механістичною. Чи відповідала така 

картина світу реальному світові? Ні, на той час вона була моделлю реальності, яку 

спроможна була створити наука. Ця модель допомагала науково пояснити процеси, 

об’єкти реального світу. Ви познайомилися з багатьма моделями, вивчаючи природничі 

дисципліни, в тому числі, моделлю атома, моделлю електрона, моделлю ядра та ін.  Ці 

моделі допомагали і допомагають пояснити багато явищ, які ви вивчали в курсі фізики і 

хімії.  

Аналогічно і сучасна природничо-наукова картина світу, її фрагмент — система 

фізичних знань про природу — модель знань про природу, яку людство створило на 

початок третього тисячоліття. З часом ця модель буде уточнюватися і змінюватися. 

Ваш образ природи — ваша індивідуальна модель цих знань, продукт вашої 

навчальної діяльності, який буде змінюватися інструментом («органом» встановлення 

екологічних взаємовідносин з довкіллям). 

Зустрівшись у довкіллі з незнайомим об’єктом чи явищем, людина намагається 

зрозуміти, яке місце займають вони в життєвому світі людини, в чому їй корисні, в чому 
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небезпечні, як людина має поводитися по відношенню до них. В аналіз сутності об’єкта, 

явища через образ природи включається свідомість людини. Результат взаємодії людини з 

довкіллям залежить від її образу природи. 

Уявіть таку ситуацію. Іде стежиною в екваторіальному лісі хлопчик вашого віку з 

якогось племені, де діти не навчаються в школі. На стежині він спотикається об «камінь» 

— великий злиток золота. Але хлопчина не знає про цінність цього «каменя». Бере камінь 

і закидає подалі в ліс, щоб інші люди об нього не спотикнулись. 

Цінність того чи іншого об’єкта, з яким людина взаємодіє, залежить не від реальної 

цінності об’єкта, а від того місця, яке він займає в її образі природи чи образу світу.  

 

Природничо-наукова картина світу — це система знань, що формується в 

процесі пояснення явищ на основі загальних закономірностей природи, на основі 

наукових уявлень про матерію і рух, простір і час. 

Фізична картина світу — складова природничо-наукової картини світу. Образ 

світу — особистісно значуща система знань про природу, яка створюється на основі 

природничо-наукової картини світу. 

 

 

Узагальніть вивчене 

Перевір себе 

І рівень 

1. Експериментальні докази складності будови атома ___________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Ядерна реакція – це ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Види радіоактивного випромінювання ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Закон радіоактивного розпаду _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Наслідки опромінення організмів ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Закономірності на основі яких можна об’єднати знання розділу_________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ІІ рівень 

1. Наведіть приклади вкладу досягнень фізики в технічний прогрес. Наведіть 

приклади вкладу досягнень фізики в суспільний розвиток. 

2. Які напрямки покращення умов життя людини ви пов’язуєте з фізикою? 

Поміркуй 

4. Яких знань вам не вистачає для характеристики впливу фізики на технічний 

прогрес? (Підказка: з історії фізики, історії розвитку суспільства, історії техніки...) 

5. Якими власними прикладами ви можете підтвердити вплив фізики на розвиток 

суспільства? На технічний прогрес? 

6. Чи можуть учні своїми проектами, дослідженнями вплинути на розвиток фізики, 

технічний прогрес? 

ІІІ рівень 

1. Що ви розумієте під природничо-науковою картиною світу? Під фізичною 

картиною світу? Під образом природи?____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Поміркуй 

2. Що спільного між природничо-науковою картиною світу, фізичною картиною 

світу і образом природи? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Чи можуть бути «образи природи» у всіх людей однакові?_____________________ 

_________________________________________________________________________  

4. Для чого людині «образ природи»? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Як з образом природи пов’язана поведінка людини в довкіллі?_________________ 

_________________________________________________________________________  

6. Порівняйте ядро свого образу природи з ядром образу природи дев’ятикласника 

(мал.   ). Чим від нього відрізняється ваш образ природи? 

ІV рівень 

Матеріал для проекту 

1. Виконайте проект «Теплові насоси» 

«Теплові насоси» здатні, забравши з електромережі кіловат-годину, подати у житлові 

чи виробничі приміщення значно більше енергії, оскільки «насос» поглинає енергію з 
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холодного повітря навколишнього середовища. Примітивним «тепловим насосом» може 

бути практично кожен холодильник, вмонтований у вікно так, щоб теплообмінник був у 

кімнаті, а дверцята назовні. Коли увімкнути апарат в електромережу та відчинити 

дверцята, «холодильною» камерою стане вулиця, а двигун-компресор і теплообмінник 

виділять у кімнату не тільки енергію електричного струму, а й ту енергію, яку прилад 

вилучить із атмосфери, намагаючись її охолодити. Вважаємо, що коефіцієнт корисної 

теплової дії холодильника за таких умов перевищить 100%, і він стане «тепловою 

помпою». 

2. Змоделюйте СЛС розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика». 
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Робота в групах 

3. Подискутуйте. 

Перший дев’ятикласник сказав, «Життєствердний образ природи заснований на 

закономірності збереження, яка включає три складових, самозбереження, збереження 

суспільного оточення (свого народу),  збереження довкілля».  

Другий заперечив: «В основі життєствердного образу природи — загальні 

закономірності природи: збереження, спрямованості самочинних процесів до 

рівноважного стану, періодичності процесів у природі».  

Третій сказав: «Названі закономірності взаємопов’язані, тут немає заперечення...» 

А ви як думаєте? 

 

 

 

 

 

4. Як ви можете довести, що до участі в технічному прогресі можна допускати лише 

фахівців, які в своїй поведінці керуються життєствердним образом природи? 
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