
 
Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради 

Вчитель вищої категорії, вчитель методист В.О. Дейнека

0 

 

 

МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ                 

САНАТОРНА ШКОЛА - ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 11                    

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАД 

7 КЛАС 
БАЗОВИЙ КУРС 

 

«Фізика 

дивовижного» 
9 КЛАС 
БАЗОВИЙ КУРС 

«Фізика у русі» 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ  

ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ                                  
З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ 

ФІЗИКА                                                 
7, 9 КЛАСИ                                  

2017 / 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

 
Учитель: В.О. Дейнека Ф

ІЗ
И

К
А

 
 

 

 

 
Розроблено  для 7 класу   за 

програмою факультативного 

курсу «Фізика дивовижного»    

збірник програм курсів за 

вибором (за загальною 

редакцією Хоменко О.В.) 7-11 

класи. – Х.: Вид. група 

«Основа» (Лист ІМЗО від 

12.12.2016 р. № 2.1/12-Г-873).  

Розроблено  для 9 класу за 

програмою факультативного 

курсу «Фізика в русі» (автор 

Деркач Н.А.) (Лист ІМЗО від 

19.02.2014 № 14.1/12-Г-144).       

М .  МАР ІУПОЛЬ  2 0 1 7 /  2 0 1 8  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради 

Вчитель вищої категорії, вчитель методист В.О. Дейнека

2 

 

Затверджую:  
директор Маріупольської  
загальноосвітньої санаторної школи – 
інтернату І-ІІ ступенів № 11  
Донецької обласної ради 
______ вересня 2017 року  
 
_____________ О.В. Керекеша-Попова 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ 

З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ ФІЗИКА 
7 КЛАС «ФІЗИКА ДИВОВИЖНОГО» 

 9 КЛАС «ФІЗИКА У РУСІ» 
НА І СЕМЕСТР 

2017/2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Склав учитель: В.О. Дейнека 
 
 

Розглянуто:  
кафедра природничо - математичних 
наук Маріупольської загальноосвітньої 
санаторної школи – інтернату І-ІІ 
ступенів № 11 Донецької обласної 
ради 
Протокол № _____  
від _______ вересня 2017 року  
 
_____________ І.М. Григор’єва 

Узгоджено:  
заступник директора з НВР 
Маріупольської загальноосвітньої 
санаторної школи – інтернату І-ІІ 
ступенів № 11 Донецької обласної 
ради 
_______ вересня 2017 року  
 
_____________ В. О. Дейнека 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради 

Вчитель вищої категорії, вчитель методист В.О. Дейнека

4 

 

Затверджую:  
директор Маріупольської  
загальноосвітньої санаторної школи – 
інтернату І-ІІ ступенів № 11  
Донецької обласної ради 
______ січня 2018 року  
 
_____________ О.В. Керекеша-Попова 

 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ 

ПЛАНУВАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ 
З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ ФІЗИКА 

7 КЛАС «ФІЗИКА ДИВОВИЖНОГО» 
 9 КЛАС «ФІЗИКА У РУСІ» 

НА ІІ СЕМЕСТР 
2017/2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 
 
 

 
 
 
 

Склав учитель: В.О. Дейнека 
 
 
 

Розглянуто:  
кафедра природничо - математичних 
наук Маріупольської загальноосвітньої 
санаторної школи – інтернату І-ІІ 
ступенів № 11 Донецької обласної 
ради 
Протокол № _____  
від _______ січня 2018 року  
 
_____________ І.М. Григор’єва 
 

Узгоджено:  
заступник директора з НВР 
Маріупольської загальноосвітньої 
санаторної школи – інтернату І-ІІ 
ступенів № 11 Донецької обласної 
ради 
_______ січня 2018 року  
 
_____________ В. О. Дейнека 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради 

Вчитель вищої категорії, вчитель методист В.О. Дейнека

6 

 

ФІЗИКА ДИВОВИЖНОГО 
Програма факультативного курсу для учнів 7 класу 

Схвалено науково-методичною комісією з фізики та астрономії 
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 
України   для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  
(Лист № 2.1/12-Г- 873 від 12.12.2016 р.)               

Пояснювальна записка 
Фізика — це ключ до пізнання таємниць Природи. Тому роль фізики у 

шкільній освіті визначається насамперед тим, що вона була та є фундаментом 
природничої освіти, філософії природознавства та НТП. Перші знання про 
природу учні отримують у початковій школі. Поглиблюють їх у процесі 
вивчення курсу «Природознавство» у 5-6-му класі. Але курс 
«Природознавство» у 6-му класі висвітлює переважно теми з біології, а 
вивчення загальних законів природи залишається поза увагою. І тільки у 7-му 
класі ці знання продовжують поповнюватись на уроках фізики базового курсу. 
Така відсутність наступності призводить до часткової втрати вже набутих 
знань, зменшення інтересу до цього предмету. Доцільність вивчення основних 
законів природи у 5-6-му класах обумовлена також особливостями 
пізнавальних процесів учнів цієї вікової категорії, які характеризуються 
високою дослідницькою активністю, здатністю до аналізу абстрактних понять 
(ідей). Цей період — віковий пік цікавості дитини до таємниць довкілля. Цей 
курс можна викладати й для учнів 7-8-х класів. 

Мета курсу «Фізика дивовижного» — задовольнити інтерес учнів до 
вивчення природних явищ, сформувати базові знання, необхідні для сприйняття 
й розуміння сучасної фізики. «Фізика дивовижного» дозволить учням одержати 
відповіді на «вічні» запитання: що у світі найбільше, найдужче, найшвидше, 
найяскравіше, найменше, найміцніше тощо. Вона якісно й кількісно 
ознайомить з основними фізичними величинами та деякими цікавими 
природними явищами. Під час навчання буде підтримуватися інтерес дитини до 
пошуків знань, читання літератури з фізики, біології, хімії, астрономії тощо. 

Введення курсу «Фізика дивовижного» дозволить досягти головного: 
викликати у дитини стійкий інтерес до фізики та інших природничих наук, 
сформувати творчу особистість, потенційних дослідників, учених. Курс 
складається з 11 розділів і розрахований на 35 уроки (1 година на тиждень, 
резерв — 1 година). Крім теоретичного матеріалу, що охоплює різні розділи 
фізики, він вміщує 8 практичних робіт, які не потребують спеціального 
обладнання та їх можна виконати в школі і вдома. 

На основі вивченого курсу учні повинні розуміти суть фізичних явищ, 
вивчення яких передбачено програмою, вміти їх пояснювати. Уміти 
використовувати свої знання в розкритті механізмів природних процесів, з 
якими вони познайомилися. Учні повинні знати фізичні величини та їхні 
одиниці. Учні повинні володіти основними законами і формулами, які 
передбачені програмою, уміти застосовувати їх під час розв'язування задач. 

Програма повинна сприяти формуванню наукового світогляду й розвитку 
мислення учнів на основі вивчення природничих дисциплін. 



 

 

Програма курсу 
Кількість 
годин 

Зміст теми Навчальні досягнення 

1  Вступ 
Фізика як наука про природу. 
Предмет і завдання фізики. Роль і 
місце фізики серед наук 
природничого циклу. Сучасні 
досягнення фізики. Значення 
фізики в житті людини 

Учень (учениця)  
• знає:  
• мету й визначення фізики, 

сучасні досягнення фізики;  
• вміє:  
• наводити приклади 

фізичних явищ  
3  Що у світі найбільше 

Визначення розмірів тіла: 
довжина, площа, об'єм. Методи 
визначення цих величин і 
прилади для вимірювання. 
Формули визначення площі й 
об'єму. Одиниці вимірювання 
лінійних розмірів тіла й 
співвідношення між ними, 
одиниці площі та співвідношення 
між ними, одиниці об'єму й 
співвідношення між ними. 
Найбільший об'єкт — Всесвіт. 
Його розміри й характеристики. 
Походження та розвиток 
Всесвіту. Рекордні об'єкти у 
Всесвіті.  
Практична робота 
№1 Визначення розмірів тіла  

Учень (учениця) 
• знає:  
• поняття: лінійні розміри 

тіла, довжина, площа, об'єм;  
• методи визначення 

розмірів тіла;  
• одиниці цих величин;  
що таке Всесвіт, найбільші 

б'єкти Всесвіту  
• вміє:  
• визначати лінійні розміри 

тіл, площу, об'єм;  
• робити певні 

вимірювання й обчислення;  
• визначати розміри тіл у 

різних фізичних одиницях  

4  Що у світі найменше 
Розміри малих тіл. Порошки та їх 
використання в техніці й 
сучасному виробництві. Метод 
визначення лінійних розмірів 
малих тіл — метод рядів. 
Структура речовини, 
атомістична гіпотеза. Загальні 
відомості про елементарні 
частинки. 
Практична робота 
№2 Вимірювання розмірів малих 
тіл  

Учень (учениця)  
• знає:  
• означення порошків та 

їхнє застосування;  
• метод рядів;  
• структуру речовини;  
• вміє:  
• наводити приклади 

застосування порошків;  
• визначати лінійні розміри 

малих тіл методом рядів, 
називати структурні елементи 
речовини  
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4  Що у світі найдужче 
Поняття сили, позначення 
одиниці вимірювання. Прилад 
для вимірювання сили — 
динамометр. Закон Гука й 
принцип дії динамометра. 
Способи порівняння й 
вимірювання сил. Зображення 
сил. Додавання сил, направлених 
вздовж однієї прямої. Рівнодійна 
сил. Всесвітнє тяжіння. Сила 
земного тяжіння. Визначення 
сили тяжіння. Значення 
всесвітнього тяжіння.  
Практична робота 
№3 Вимірювання сили тяжіння 

Учень (учениця)  
• знає:  
• означення 

сили, позначення й одиниці 
сили; способи порівняння й 
вимірювання сил;  

• суть закону всесвітнього 
тяжіння;  

• вміє:  
• вимірювати силу за 

допомогою динамометра; 
знаходити рівнодійну сил, що 
діють вздовж однієї прямої;  

• вимірювати силу тяжіння, 
що діє на тіло, знаючи масу 
тіла  

3  Чому буває 
блискавка Електричні явища. 
Електричні заряди. Два види 
зарядів і взаємодія між ними. 
Електризація. Електричний 
струм. Блискавки. Електричні 
процеси в живій природі. 
Тварини-акумулятори. 
Електричні прилади. 
 
Практична робота 
№4 Вивчення явища електризації 
тіл  

Учень (учениця)  
• знає:  
• два види зарядів та як 

вони взаємодіють між собою;  
• які частинки мають 

найменший заряд;  
• суть електризації; що таке 

електричний струм;  
• вміє:  
• наводити приклади 

електричних явищ;  
• наводити приклади 

організмів, які створюють 
електричний струм  

1  Чи можна керувати 
предметами навідстані Магніти. 
Основні властивості магнітів. 
Магнітне поле та його основні 
характеристики. Магнітне поле 
Землі. Дія магнітного поля на 
живі організми  
 
 

Учень (учениця)  
• знає:  
• речовини, що проявляють 

магнітні властивості; основні 
властивості магнітів;  

• магнітні полюси Землі;  
• вплив магнітного поля на 

живі організми;  
• вміє:  
• наводити приклади 

речовин, що проявляють 
магнітні властивості;  

• визначати магнітні 
полюси;  

• наводити приклади 



 

 

впливу магнітного поля на 
живі організми 

5  Що у світі найяскравіше 
Що таке світло? Поширення й 
відбивання світла. Закони 
відбивання. Значення світла у 
житті людини. Найбільше 
джерело світла у Сонячній 
системі - Сонце. Його 
характеристики. Найяскравіші 
об'єкти у Всесвіті. Штучні 
джерела світла. Унікальність 
лазера та його використання. 
Практична робота №5  
Вивчення відбивання світла 

Учень (учениця)  
• знає:  
• що таке світло;  
• закони поширення й 

відбивання світла;  
• найяскравіші об' єкти у 

Всесвіті;  
• вміє:  
• наводити приклади 

джерел світла;  
• застосовувати закони 

відбивання світла  

2  Хто бачить у темряві Око. 
Будова ока людини. Рекордсмени 
зору. Чутливість очей змій та 
інших живих істот до 
випромінювання. Види орієнтації 
у повній темряві  

Учень (учениця)  
• знає:  
• про будову ока;  
• особливості очей живих 

істот;  
• що таке звук;  
• який діапазон звукових 

хвиль сприймає людське 
вухо;  

• принцип дії ехолокатора;  
• вміє:  
• наводити приклади різних 

типів зору живих істот;  
• наводити приклади живих 

істот, які мають ехолокатори  
2  Що у світі 

найшвидше Швидкість, 
формула швидкості, одиниці 
швидкості. Обчислення 
швидкості. Рівномірний і 
нерівномірний рух. Середня 
швидкість. Швидкість у природі. 
Найбільша швидкість.  
 
Практична робота №6  
Вимірювання швидкостей тіл  

Учень (учениця)  
• знає:  
• означення швидкості, 

формулу визначення 
швидкості, одиниці 
швидкості; 

• означення рівномірного 
й нерівномірного руху, 
середньої швидкості;  

• швидкість світла;  
• вміє:  
• розв'язувати задачі на 

визначення швидкості, шляху 
і часу під час рівномірного 
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руху  
2  Що у світі найм'якіше Склад 

повітря. Газ і його властивості. 
Температура. Тиск газу. Природа 
запахів. Механізм дихання 
людини  

Учень (учениця)  
• знає:  
• склад повітря; властивості 

газоподібного стану 
речовини;  

• означення тиску, формулу 
тиску, одиницю тиску; 
прилади для вимірювання 
тиску газу;  

• зв'язок між температурою 
й тиском газу; механізм 
дихання людини;  

• вміє:  
• розв'язувати задачі на 

визначення тиску, сили тиску  
3  Яка рідина найдивовижніша й 

найцінніша 
Що таке вода? Агрегатні стани 
води. Особливі властивості води. 
Значення води в житті людини та 
живих організмів. 
 
 
Практична робота № 
7 Вивчення властивостей води.  

Учень (учениця)  
• знає:  
• хімічну формулу води;  
• агрегатні стани води;  
• властивості води та її 

значення для живих 
організмів;  

• вміє:  
• наводити приклади, які 

показують значення води в 
житті людини й живих 
організмів  

2  Що у світі найміцніше та 
найтвердіше 
Поняття твердого тіла і його 
загальні властивості. Кристали. 
Шкала твердості. Міцність 
матеріалу. Алмаз — рекордсмен 
твердості. 
 
 
Практична робота №8 Вивчення 
кристалів  

Учень (учениця)  
• знає:  
• властивості твердих тіл;  
• що таке кристали, 

монокристали, полі-
кристали; метод порівняння 
твердості тіл;  

• найтвердіші матеріали;  
• вміє:  
• розрізняти монокристали і 

полікристали за їхнім 
загальним виглядом;  

• визначати, яке з тіл 
твердіше  

1  Екскурсія 
Рекомендована екскурсія в 
планетарій 

 



 

 

Розподіл навчального часу 
№ 
з/п 

Тема Кількість годин 

І Вступ  1 
II Що у світі найбільше  3 
III Що у світі найменше  4 
IV Що у світі найдужче  4 
V Чому буває блискавка  3 
VI Чи можна керувати предметами на відстані  1 
VII Що у світі найяскравіше  5 
VIII Хто бачить у темряві  2 
IX Що у світі найшвидше  2 
X Що у світі найм'якіше  2 
XI Яка рідина найдивовижніша та найцінніша  3 
XII Що у світі найміцніше та найтвердіше  2 
XIII Екскурсія  1 
XIV Підсумково-узагальнюючий урок  1 
XV Резерв  1 

 Разом  35 
Календарно-тематичний план 
№ 
з/п 

Дата Тема та зміст заняття 

Вступ (1 год)  
1/1 04.09 Що вивчає фізика  
Що у світі найбільше (3 год)  

1/2 11.09 
Розміри тіла: протяжність, площа, об'єм. Одиниці 
вимірювання розмірів тіла й співвідношення між ними  

2/3 18.09 Практична робота №1 Визначення розмірів тіла  

3/4 25.09 
Найбільший об'єкт — Всесвіт. Його розміри й характеристики. 
Походження й розвиток Всесвіту. Рекордні об'єкти у Всесвіті  

Що у світі найменше (4 год)  
1/5 02.10 Порошки та їхнє використання  
2/6 09.10 Практична робота №2 Вимірювання розмірів малих тіл  
3/7 23.10 Структура речовини  
4/8 06.11 Загальні відомості про елементарні частинки  
Що у світі найдужче (4 год)  

1/9 13.11 
Поняття сили, її характеристики й прояви дії. Способи 
порівняння та вимірювання сили. Зображення сил. Додавання 
сил, направлених вздовж однієї прямої  

1  Підсумковий урок Підведення  
підсумків вивченого протягом 
року  

 

1  Резерв   
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2/10 20.11 Всесвітнє тяжіння. Сила тяжіння  
3/11 27.11 Практична робота № 3 Вимірювання сили тяжіння  

4/12 04.12 
Значення сили всесвітнього тяжіння. Рекордні значення сили 
всесвітнього тяжіння на поверхні пульсарів та «чорних дірок»  

Чому буває блискавка (3 год)  
1/13 11.12 Електричні заряди. Електричний струм. Блискавки  
2/14 18.12 Практична робота М4 Вивчення явища електризації тіл  

3/15  
Електричні процеси в живій природі. Тварини-акумулятори. 
Електричні прилади  

Чи можна керувати предметами на відстані (1 год)  

1/16  
Магніти. Магнітне поле та його основні 
характеристики. Магнітне поле Землі, його значення для 
життя на ній. Дія магнітного поля на живі організми  

Що у світі найяскравіше (5 год)  
1/17  Світло. Значення світла в житті людини  
2/18  Практична робота №5 Вивчення відбивання світла  

3/19  
Найбільше джерело світла у Сонячній системі - Сонце. Його 
характеристики  

4/20  Найяскравіші об'єкти у Всесвіті  

5/21  
Штучні джерела світла. Унікальність лазера та його 
використання  

Хто бачить у темряві (2 год)  

1/22  
Око та його будова. Роль зору для живих організмів. 
Рекордсмени зору. Чутливість очей змій та інших живих істот 
до випромінювання  

2/23  Види орієнтації у повній темряві  
Що у світі найшвидше (2 год)  

1/24  
Швидкість та її обчислення. Середня швидкість. Швидкість у 
природі  

2/25  Практична робота №6 Вимірювання швидкостей тіл  

Що у світі найм'якіше (2 год)  
1/26  Газ і його властивості  
2/27  Тиск газу. Природа запахів. Механізм дихання людини  
Яка рідина найдивовижніша та найцінніша (3 год)  
1/28  Цариця-вода  
2/29  Аномалії води, які врятували життя на Землі  
3/30  Практична робота №7 Вивчення властивостей води  
Що у світі найміцніше і найтвердіше (2 год)  

1/31  
Поняття твердого тіла та його загальні властивості. 
Кристали. Практична робота №8 Вивчення кристалів  

2/32  
Шкала твердості. Міцність матеріалу. Алмаз — рекордсмен 
твердості  

Екскурсія (1 год)  



 

 

1/33   
Підсумково-узагальнюючий урок (1 год)  
1/34   
Резерв (1 год)  
1/35   
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Фізика в русі 
(Визначні технічні відкриття та винаходи XV-XXI століття) 
Програма факультативного курсу для учнів 8(9) класу 

Схвалено науково-методичною комісією з фізики та астрономії 
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 
України   для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  
(Лист №14.1/12-Г-144 від 19.02.2014 р.)               

Пояснювальна записка 
                                               Думайте, спостерігайте, відкривайте нове, 
                                              не зупиняйтеся на досягнутому, винаходьте 
                                             і обов’язково втілюйте свої ідеї на практиці. 
                                                                                           А.П.Торчинський, 
                                                          Заслужений раціоналізатор України 

 
Фізика завжди була фундаментом природничої освіти  та  науково-

технічного прогресу людства.  Саме досягнення фізики як науки дозволяють 
людині робити відкриття та створювати нові технічні засоби та винаходи. 

Важливими завданнями курсу фiзики основної школи є:  сформувати в 
учнiв базовi фiзичнi знання про явища природи, розкрити iсторичний шлях 
розвитку фiзики, ознайомити їх з дiяльнiстю та внеском вiдомих зарубiжних i 
вiтчизняних фiзикiв;  розкрити роль фiзичного знання в життi людини, су-
спiльному виробництвi й технiцi,  сутнiсть наукового пiзнання засобами фiзики, 
сприяти розвитку iнтересу школярiв до фiзики;  спонукати учнiв до критичного 
мислення, застосовувати набутi знання в практичнiй дiяльностi. 

Метою курсу «Фізика в русі» (визначні технічні відкриття та винаходи  
ХV - ХХІ століття) є: 

– сформувати знання і осягнути основні науково-технічні досягнення, які 
здобуло людство у ХV - ХХІ століттях; 

– дізнатися про світових та вітчизняних винахідників та раціоналізаторів, 
які створили численні  механізми, апарати  та пристосування  для того, щоб 
зробити життя людини більш  комфортним, безпечним  та приємним; 

– розвивати в учнів творчі здібності, навички дослідницької роботи під час 
ознайомлення з новими науково-технічними відкриттями та особистостями, які 
їх винайшли; 

– виховувати патріотичні почуття, відчуття національної гідності за внесок 
у науку українських вчених,  винахідників та раціоналізаторів минулого та 
сучасності. 

Завдання курсу: 
– поглиблення  та  розширення знань учнів з фізики; 
– розвиток інженерно-технічного мислення  та формування  творчої 

особистості; 
– усвідомлення учнями значення технічних відкриттів для розвитку 

цивілізації; 
– розширити міжпредметні зв’язки з фізики, астрономії, хімії, 

інформатики, географії тощо; 
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– активізація пізнавальної діяльності і розвиток інтересу учнів до вивчення 
фізики, що сприяє свідомому вибору профілю в старшій школі. 

Актуальність програми полягає у тому, що вона є спробою поєднання 
історичного минулого із сучасними досягненнями фізики в науці і техніці в один 
факультативний курс, який сприяє розвитку ключових  та предметних 
компетентностей учнів.  

Новизна програми полягає у тому, що вона може розглядатися як суттєвий 
додаток до поглиблення і розширення вимог до базового рівня освіти з фізики для 
учнів 7-9 класів. Матеріал тем  добирався так, щоб курс факультативу не 
дублював  програму з фізики основної школи, а доповнював та розширював  
можливості застосування фізичної науки на конкретних прикладах досягнень 
науки і техніки.  

Творчі здібності учнів розвиваються під час встановлення та використання 
внутрішньо-предметних та міжпредметних зв’язків в процесі вивчення тем курсу, 
використання нових інформаційних технологій у навчанні, освітніх інновацій.  

 Програма курсу «Фізика в русі»  складається з 7 розділів, вступного 
заняття, розрахована на 35 годин (1 година на тиждень, 1 година – резервний 
час) протягом року і передбачає вивчення та поглиблення  теоретичних знань з 
фізики, з історії винайдення світових та вітчизняних відкриттів та винаходів, 
які  здобуло людство в галузі науки і техніки у період з ХV по ХХІ століття та 
їх практичного використання. Кожне відкриття – це величезна праця людського 
розуму (теорії) та людських рук (практики), тому крім теоретичних питань, що 
охоплюють різні  розділи фізики, курс вміщує 7 практичних робіт та 5 
навчальних екскурсій. Тематика практичних робіт та екскурсій  може бути 
змінена в залежності від умов і матеріальної бази конкретного навчального 
закладу та наявності місцевих підприємств (організацій, установ, інститутів, 
тощо). 

З метою розвитку інтересу до вивчення фізики, програму курсу «Фізика в 
русі» можна запропонувати для учнів 8 або 9 класу як до профільну підготовку 
культурно-історичного та прикладного напрямку. Так як тема «Теплові явища» 
вивчається у ІІ семестрі 8 класу, а «Електромагнітні явища» вивчаються у 9 
класі,   для учнів 8 класу цей курс можна розглядати як пропедевтичний 
(світоглядний),  а для учнів 9 класу, з окремих тем, як  курс повторення і 
поглиблення вже набутих знань, вмінь та навичок. Програму можна  
використовувати у гуртковій позакласній роботі з предмету як пропедевтичний 
курс для учнів 7 класу, який вивчається на якісному рівні. 

Щоб легше було орієнтуватися у тексті програми використано різні 
шрифти: напівжирний шрифт використовується  у назвах розділів і тем, 
звичайний – у змісті навчального матеріалу  та  навчальних досягнень учнів, 
курсив – у назвах практичних робіт  та екскурсій, вимогах до навчальних 
досягнень учнів.  

Враховуючи особливості курсу, на першому занятті необхідно ознайомити 
учнів з метою і завданнями факультативу та провести інструктаж з безпеки 
життєдіяльності  під час проведення занять в кабінеті фізики.  

Під час занять доцільно використовувати інтерактивні форми навчання,  



 

 

залучити учнів до роботи з різними джерелами наукової інформації. Доречним 
може бути проведення занять у кабінеті інформатики, де є доступ до мережі 
Інтернет. Враховуючи цікавість навчального матеріалу, його історичний 
характер та використання у повсякденному житті, вчитель може пропонувати 
учням випереджувальні завдання - готувати деякі питання заняття як окремі 
повідомлення, доповіді, презентації з використанням додаткової літератури та 
інформації, яка міститься у Інтернет-ресурах. Основні словесні методи 
навчальної діяльності:  пояснення, розповіді, бесіди, лекції, повідомлення, 
робота з літературою тощо. Основні практичні види діяльності: демонстраційні 
досліди, практичні роботи, семінарські заняття, використання мультимедійних 
засобів навчання, перегляд відео фрагментів, підготовка  рефератів, захист 
навчальних проектів, конференції, навчальні екскурсії тощо. 

Програмою передбачено вивчення такої важливої в практичному 
використанні теми, як «Електродвигуни змінного струму», яка є не 
обов’язковою (її рекомендується вивчати на розсуд  вчителя, на якісному рівні). 

Проведення практичних робіт розраховано на використання типового 
обладнання кабінету фізики. 

Заняття сьомого розділу проводяться у формі семінарів, на яких учні 
захищають власні міні-проекти за запропонованими темами. Резервний урок 
можна провести як повторювально-узагальнюючий у формі конференції, 
круглого столу із залученням до його проведення науковців, винахідників, 
раціоналізаторів. 

Очікуваний результат опанування навчальним матеріалом курсу «Фізика в 
русі» полягає в тому, що він буде сприяти засвоєнню учнями системи 
теоретичних фiзичних знань  та розширенню їх політехнічного кругозору, на 
конкретних прикладах розвивати мислення учнів, формувати їх науковий 
світогляд,  показувати  практичне  застосування науки і техніки в житті людини 
а також допоможе усвідомленому самовизначенню учнів щодо профіля 
подальшого навчання в старшій школі або вибору майбутньої професійної 
діяльності.  
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Програма факультативного курсу 
ФІЗИКА В РУСІ 

(Визначні технічні відкриття та винаходи ХV – ХХІ століття) 8 (9) класи 
(35 годин, 1 година на тиждень, 1 година – резервний час) 

К-ть 
год. 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 
учня 

Вступ  (1 год) 
1 Фізика як наука про природу і основа 

науково-технічного прогресу людства. 
Значення фізики і технічних відкриттів в 
житті людини і розвитку цивілізації. 
Хто такі винахідники та раціоналізатори? 
Творці фізики з України (І.Земанчик, А. 
Люлька, І. Пулюй, Б. Грабовський, О. 
Смакула, та ін.).  Лауреати Нобелівської 
премії в галузі фізики (Г. Шарпак, Л. 
Ландау).  
Інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів 
в кабінеті фізики. 
 
 
 
 
 
 

Учень (учениця): 
називає прізвища та iмена 
видатних вiтчизняних  
фізиків; 
наводить приклади 
фiзичних явищ i технічних 
відкриттів, застосування 
фiзичних знань у життi 
людини і розвитку 
цивілізації; 
розрiзняє  відмінності між 
винаходом та 
рацпропозицією;   
може пояснювати 
значення фiзики в життi 
людини, сфери 
застосування фiзичного 
знання як основи науково-
технічного прогресу; 
знає і дотримується 
правил безпеки 
життєдіяльності в кабінеті 
фізики. 

Розділ 1. Механічні винаходи (5 год) 

5 Виникнення  книгодруку  
Виготовлення книг способом ксилографії.  
Й. Гутенберг - винахідник друкарського 
пресу і форм для відливання літер. Біблія – 
історичний і художній шедевр раннього 
друкарського мистецтва. І.Федоров – 
засновник друкарства в Україні. Українська 
абетка. Сучасні типографії та видавничо-
поліграфічна справа.  
Винайдення ткацького верстата 
Механічна прядка Д. Харгривса. Ткацька 
машина Р. Аркрайта. Ткацький верстат Е. 
Картрайта. Мюль-машина Кромптона. 

Учень (учениця): 
може описати  спосіб 
ксилографії, конструкцію 
механічного годинника; 
називає винахідників 
книгодруку, ткацтва, 
велосипеда, фонографа, 
механічного маятника; 
знає історію виготовлення 
перших книг, друкарського 
пресу і форм для 
відливання літер, 
винайдення ткацьких 



 

 

Сучасні ткацькі верстати. 
Винайдення велосипеда 
Триколісний самокат Кулібіна. Велосипед 
Л. да Вінчі. Селерифер  – прообраз 
сучасного велосипеда. Бігова машина  
К. Ф. Драйза. Двоколісний візок 
Артамонова. Велосипеди з педалями. 
Різновиди велосипедів.  Гірські та 
спортивні велосипеди. Розвиток 
велосипедної промисловості в Україні 
(AOЗ "Харківський велосипедний завод ім.  
Г.І. Петровського», АТ "Львівський 
мотозавод" та інші).  
Винайдення механічного годинника зі 
стрілками 
Коротка історія винайдення перших 
годинників (сонячний, місячний, водяний, 
пісочний, вогняний годинник). Винайдення 
маятника Х. Гюйгенсом. Винайдення 
механічного годинника зі стрілками та його 
конструкція. Механізми, що вбудовуються 
в годинник (зозуля, бій, репетир, люнет, 
автозаведення). Типи годинників 
(будильник, хронометр, секундомір, 
лабораторний, шаховий). Всесвітньо відомі 
годинники (Біг-Бен, Кремлівські куранти, 
Празькі куранти). Київський годинниковий 
завод. 
Винайдення фонографа 
Т.А. Едісон – винахідник фонографа. 
Грамофон  і патефон. Типи сучасних 
програвачів. 
Практична  робота 
Практична робота № 1.Виготовлення 
різних видів маятників. 
Екскурсія 
1. Екскурсія у типографію або на ткацьке 
виробництво. 

верстатів, велосипеда, 
годинників,  фонографа, 
основні напрямки 
поліграфії; 
пояснює значення слова  
«велосипед»,  будову та 
принцип дії фонографа, 
грамофона, патефона; 
наводить приклади 
різновидів велосипеда, 
типів годинників та 
механізмів, що 
вбудовуються в годинник, 
типи сучасних програвачів. 

Розділ 2. Винаходи  для дослідження океанських глибин (1 год) 
1 Винайдення акваланга, батискафа,  

підводного човна 
Скафандр – водолазний костюм. Жак-Ів 
Кусто - винахідник аквалангів. Будова 
батискафа О. Піккара. Підводний човен. 
Практична  робота 

Учень (учениця): 
знає історію  винайдення 
скафандра, акваланга, 
батискафа; 
називає прізвища 
винахідників акваланга,  
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Практична робота № 2.Виготовлення та 
дослідження «Артезіанського водолаза». 

батискафа, підводного 
човна; 
пояснює призначення і 
принцип дії скафандра, 
акваланга, батискафа, 
підводного  човна. 

Розділ 3. Винаходи з використанням теплових двигунів і 
двигунів внутрішнього згоряння  (6 год) 

6 Парові двигуни  
Водяне колесо – основний двигун ХVІІІ 
століття. Універсальний паровий двигун І.І. 
Ползунова.  Пароатмосферна машина 
Ньюкмена. Д. Уатт – винахідник 
двоциліндрового парового двигуна, 
парового молота  і парового опалення.  
Створення пароплава і паровоза 
Д. Фултон  – винахідник пароплава та 
військового корабля «Фултон».  
Д.Стефенсон  –  винахідник першого 
паровоза. Будівництво першої в світі 
залізниці. Розвиток залізничного 
транспорту (тепловози та електровози). 
Двигуни внутрішнього згоряння 
Двигун Е. Ленуара. Чотиритактний двигун 
внутрішнього згоряння Н.А. Отто. Сучасні 
двигуни  внутрішнього згоряння.  
Винайдення мотоцикла та автомобіля 
Г. В. Даймлер та В. Майбах – винахідники 
карбюратора. Створення першого 
мотоцикла.  «Самобігла коляска» Л. 
Шамшуренківа. «Самокатка» І. П. Кулібіна.  
«Мерседес» - перший автомобіль 
Даймлера. Автомобілі К. Бенца. Гібридний 
автомобіль. Розвиток автомобільної 
промисловості в Україні (Луцький, 
Дніпропетровський, Кременчуцький, 
Запорізький автомобільний заводи та інші). 
Винайдення автобуса 
Перший омнібус Д. Шилибіра. Винайдення 
автобуса та його будова. Розвиток 
автобусної промисловості в Україні 
(Бориспільський, Львівський автобусний 
заводи,  Черкаський автобусний завод 
«Богдан» та інші). 
Винайдення теплохода 

Учень (учениця): 
може описати  принцип 
дії парового двигуна,  
двигуна внутрішнього 
згоряння, дизеля; 
називає винахідників 
парового двигуна, 
пароплава, паровоза,  
двигуна внутрішнього 
згоряння, дизеля,  
карбюратора, автомобіля, 
автобуса, теплохода;  
знає  історію винайдення 
парових двигунів, 
пароплавів та кораблів, 
першої в світі залізниці, 
мотоцикла, автомобіля, 
автобуса, теплохода; 
характеризує  сучасні 
двигуни внутрішнього 
згоряння; 
усвідомлює  провідну роль 
фізичної  науки у розвитку 
виробництва,   
технологій у створенні 
нової сучасної техніки. 



 

 

Р. Дизель - винахідник поршневого двигуна 
внутрішнього згоряння.  
К.Б. Боклевський  - засновник 
теплоходобудування. Розвиток 
кораблебудування в Україні 
(Чорноморський суднобудівельний завод, 
Керченський суднобудівельний завод 
«Затока» та інші). 
Екскурсія 
2. Екскурсія у паровозне (локомотивне) 
депо. (Екскурсія в автобусний  або 
таксомоторний парк). 
Розділ 4. Електричні  та електромагнітні винаходи (10 год) 

10 Винайдення електричної лампи та 
впровадження електричного освітлення 
Електричний струм. Електричне коло. 
Електрична лампа О. Лодигіна. Принцип 
дії лампи розжарювання. Конструкція 
лампи розжарювання. Лампа Т.А. Едісона. 
Менлопаркська лабораторія Т.А. Едісона. 
Створення першої електростанції. 
Електростанції в Україні. 
Електричні двигуни 
Магнітне поле. Відкриття електромагнітної 
індукції Фарадеєм. Електричний двигун 
Якобі.  
Створення телеграфу 
С. Морзе  –  творець телеграфу. Азбука 
Морзе. Винайдення телетайпу. 
Винайдення телефону 
А.Г. Белл – винахідник телефону. Будова і 
принцип дії телефону. Мобільні телефони. 
К. Мартін – винахідник сотового телефону. 
Винайдення трамвая і тролейбуса 
Конка (кінно-залізнична дорога) – перший 
міський вид транспорту. Створення перших 
пасажирських електричних трамвайних 
ліній. Винахідницька діяльність  А. 
Піроцького, Л. Дафта. В. Сіменс - 
винахідник тролейбуса. Основні елементи 
тролейбуса. Розвиток трамваїв і 
тролейбусів в українських містах. Переваги  
та недоліки тролейбусів у порівнянні з 
трамваями та автобусами. 
Електродвигуни змінного струму 

Учень (учениця): 
формулює означення 
електричного струму, 
поняття магнітного поля; 
називає елементи 
електричного кола; 
вміє складати прості 
електричні кола, модель 
електричного двигуна; 
може описати будову 
електричної лампи 
розжарювання,  телеграфу, 
електронно-променевої 
трубки, кіноапарата; 
може пояснити принцип 
дії лампи розжарювання;  
має уявлення про змінний 
струм, будову генератора і 
трансформатора, 
супутникове, кабельне і 
цифрове телебачення, 
всесвітню мережу 
Інтернет; 
характеризує елементну 
базу різних поколінь ЕОМ; 
знає історію винайдення 
електричної лампи, 
впровадження 
електричного освітлення, 
створення першої 
електростанції, телеграфу, 
телетайпу, телефону, 
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Поняття змінного струму. Н. Тесла  – 
винахідник двигуна змінного струму. 
Генератори і трансформатори.  
Історія винайдення ліфта 
Важелі у вигляді «колодязного журавля». 
Давньоримські підйомники. Парові ліфти. 
Перший пасажирський ліфт. «Безпечний  
ліфт» Е.Г. Отіса.  Вантажні гідравлічні 
ліфти. Електричний ліфт. Космічний ліфт 
К.Е. Ціолковського. 
Телебачення і кінематографія 
Електроосвітлювальний пристрій «Свічка 
Яблочкова». Створення кінескопу. Брати  
Люм’єри – винахідники сінематографу. 
Будова кіноапарата. А. Пайва та П.І. 
Бахметьєв – засновники телебачення. Б.Л. 
Розинг – винахідник телебачення з 
електронно-променевою трубкою. Б.П. 
Грабовський – винахідник сучасного 
телебачення. Поняття про кабельне і 
супутникове телебачення. Цифрове 
телебачення. 
Обчислювальна техніка та створення 
комп’ютера. Інтернет 
Абак і рахівниця. Арифметичні пристрої 
Л.да Вінчі, Б. Паскаля, Г.В. Лейбніца. 
Логарифмічна лінійка Д. Уатта. Аналітична 
машина Ч. Беббіджа. Досягнення 
українських вчених С.О. Лебедєва, В.М. 
Глушкова у галузі  комп’ютеробудування. 
Покоління електронно-обчислювальних 
машин. Інтернет – всесвітня комп’ютерна 
мережа.     
Практичні роботи 
Практична робота № 3. Складання 
найпростішого електричного кола з 
лампою розжарювання.  
Практична робота № 4. Складання моделі 
електричного двигуна.  
Практична робота № 5. Порівняння  
будови кіноустановки та  проектора. 
Екскурсія 
3. Екскурсія на телебачення. 
(Екскурсія на телефонну станцію.  
Екскурсія у тролейбусне депо). 

трамвая, тролейбуса, 
двигуна змінного струму, 
ліфта,  телебачення, 
обчислювальної техніки; 
називає винахідників 
електричної лампи, явища 
електромагнітної індукції, 
електричного двигуна, 
телеграфу, телефону, 
трамвая, тролейбуса, 
двигуна змінного струму, 
пасажирського ліфта, 
телебачення, 
обчислювальної техніки, 
комп’ютера; 
здатний дотримуватися 
правил безпечної 
експлуатації електричних 
приладів; 
спостерігати явища, 
викликані електричним 
струмом. 
 
 



 

 

Розділ 5. Оптичні винаходи  (2 год) 
2 Винайдення фотографії 

Д.Н. Ньєпс  – винахідник геліографії. Луї 
Ж.М. Дагер – засновник дагеротипії. 
Фотокамери Дагера і Ньєпса. Д. Істмен – 
засновник  компанії «Кодак». 
Виготовлення сухих фотоплівок. Фотодрук. 
Принцип дії фотоапарата. Цифрові 
фотоапарати та фотокамери. Фотографія в 
Україні. 
Практична робота 
Практична робота № 6. Вивчення будови 
фотоапарата. 
Екскурсія 
4. Екскурсія на кафедру оптики 
університету (інституту) або у 
фотолабораторію.  

Учень (учениця): 
може описати будову і 
принцип дії фотоапарата;  
називає винахідників 
геліографії,  дагеротипії, 
фотографії;  
знає історію створення 
геліографії, дагеротипії, 
фотографії, розвитку 
фототехніки; 
має уявлення про 
технології фотодруку та 
розвиток фотографії в 
Україні. 

Розділ 6. Винаходи в авіації та космонавтиці (7 год) 
7 Повітряні кулі, дирижаблі, аеростати 

Брати Монгольф’єр – винахідники 
повітряної кулі. Внесок Ж.Шарля і братів 
Робертів із створення шарльєрів. Проект 
першого дирижабля Меньє. Дирижабль 
Жиффара. Створення дирижаблів   
Ф. Цепеліном. Аеростати.  
Планери і перші літаки 
Планер Л. Брі з нерухомими крилами. 
О.  Лілієнталь – засновник авіації. Сучасні 
планери. Винахід О. Можайського. Біплан 
та планери братів Райт. Аероплан А. Блеріо 
Винайдення парашута 
Креслення парашутів Л. да Вінчі та  
Ф. Веранчіо. Політ  С. Ленормана на 
парашутах.  Г.Є.Котельников – винахідник 
ранцевого парашута. Будова сучасного 
парашута.  
Реактивний рух 
Історія створення та принцип дії 
реактивного двигуна. Робота 
конструкторського бюро А.М. Туполєва по 
створенню літака з рідинним ракетним 
двигуном. Надзвукові пасажирські літаки. 
Розвиток літакобудування  та ракетної 
техніки 

Учень (учениця): 
знає історію створення 
повітряних куль, 
шарльєрів, дирижаблів, 
аеростатів, планерів, 
аеропланів, реактивного 
двигуна, літака, 
гелікоптера, парашута, 
штучного супутника Землі, 
космічних кораблів, 
міжпланетних космічних 
телескопів;  
називає винахідників 
повітряних куль, 
шарльєрів, дирижаблів, 
аеростатів, планерів, 
аеропланів, реактивного 
двигуна, літака, 
гелікоптера, парашута, 
штучного супутника Землі, 
космічних кораблів та 
міжпланетних космічних 
телескопів; 
володіє інформацією про 
внесок зарубіжних та 
вітчизняних науковців  та 
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Сучасне літакобудування. І.І. Сікорський – 
винахідник гелікоптера. Внесок М. Янгеля, 
О.Д.Засядько, М.І.Кибальчича, К.Е. 
Ціолковського, Ю.В. Кондратюка,  В.П. 
Глушка, С.П. Корольова, В.Н. Челомея  та 
ін. у розвиток космічної галузі.  
Розвиток космонавтики 
Історія створення штучних супутників 
Землі. Космічні кораблі. Ю.О.Гагарін - 
перший космонавт. Орбітальні станції. 
Космічні апарати на Місяці. Польоти до 
планет Сонячної системи. Ракети-носії 
багаторазового використання. Міжпланетні 
космічні телескопи.  Україна – космічна 
держава. Л.К.Каденюк – перший космонавт 
незалежної України. 
Практична робота 
Практична робота № 7. Вивчення 
реактивного руху. 
Екскурсія 
5. Екскурсія в музей авіації  та 
космонавтики або екскурсія в аеропорт. 

вчених у розвиток 
космічної галузі; 
здатний спостерігати 
явища реактивного руху. 

Розділ 7. Українські винахідники та раціоналізатори  сучасності (2 год) 
2 Заслужені українські винахідники та 

раціоналізатори  сучасності  та їх внесок 
у розвиток науки і техніки: 
Гродзинський Дмитро Михайлович,  
Голубенко Микола Степанович,  
Кобилянський Станіслав Іванович,  
Космачі Костянтин Стефанович  і Стефан 
Костянтинович,  
Куцан Юлій Григорович,  
Марончук Ігор Євгенович,  
Марцінишин Юрій Данилович,  
Махліс Григорій Львович,  
Подгуренко Володимир Сергійович,  
Патон Борис Євгенович,  
Ситник Микола Петрович, 
Торчинський Антон Пилипович та ін. 

Учень (учениця): 
називає прізвища та імена 
заслужених  українських 
винахідників та 
раціоналізаторів 
сучасності; 
володіє інформацією про 
автобіографічні дані, суть 
робіт та відкриттів 
заслужених вітчизняних 
винахідників та 
раціоналізаторів 
сучасності; 
наводить приклади 
використання відкриттів та 
винаходів в науці,  техніці,  
побуті, на виробництві, 
транспорті; 
робить висновки про  
значний вплив досягнень 
винахідників  та 
раціоналізаторів на 



 

 

розвиток сучасної науки і 
техніки. 

1 Резерв (повторювально-узагальнюючий 
урок) 

 

Розподіл навчального часу 
№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
І Вступ 1 
ІІ Механічні винаходи 5 
ІІІ Винаходи для дослідження океанських глибин 1 

ІV 
Винаходи з використанням теплових двигунів і 
двигунів внутрішнього згоряння 

6 

V Електричні та електромагнітні винаходи 10 
VІ Оптичні винаходи 2 
VІІ Винаходи в авіації та космонавтиці 7 
VІІІ Українські винахідники та раціоналізатори сучасності 2 
ІХ Резерв (повторювально-узагальнюючий урок) 1 
 Разом 35 

Календарно – тематичний план 
№ 
з/п Дата Тема та зміст заняття 

Вступ (1 год) 

1/1 07.09 

Фізика як наука про природу і основа науково-технічного 
прогресу людства. Значення фізики і технічних відкриттів в 
житті людини і розвитку цивілізації. Хто такі винахідники та 
раціоналізатори? Творці фізики з України (І. Земанчик, А. 
Люлька, І. Пулюй, О. Смакула, Б. Грабовський та ін.). 
Лауреати Нобелівської премії в галузі фізики (Г. Шарпак, Л. 
Ландау). Інструктаж з безпеки життєдіяльності для учнів в 
кабінеті фізики. 

Розділ 1. Механічні винаходи (5 год) 

1/2 14.09 

Виникнення  книгодруку. Винайдення  ткацького 
верстата  

Виготовлення книг способом ксилографії. Й. Гутенберг - 
винахідник друкарського пресу і форм для відливання літер. 
Біблія – історичний і художній шедевр раннього друкарського 
мистецтва. І. Федоров – засновник друкарства в Україні. 
Українська абетка. Сучасні типографії  та видавничо-
поліграфічна справа. Механічна прядка Д. Харгривса. Ткацька 
машина Р. Аркрайта. Ткацький верстат Е. Картрайта. 
Мюль-машина Кромптона. Сучасні ткацькі верстати. 

2/3 21.09 1.Екскурсія у типографію або на ткацьке виробництво 

3/4 28.09 Винайдення велосипеда 
Триколісний самокат Кулібіна. Велосипед Л. да Вінчі. 
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Селерифер – прообраз сучасного велосипеда. Бігова машина К. 
Ф. Драйза. Двоколісний візок Артамонова. Велосипеди з 
педалями. Розвиток велосипедної промисловості. Гірські та 
спортивні велосипеди. Різновиди велосипедів. Розвиток 
велосипедної промисловості в Україні (AOЗ "Харківський 
велосипедний завод ім. Г.І. Петровського», АТ "Львівський 
мотозавод" та інші).  

4/5 05.10 

Винайдення механічного годинника зі стрілками 
Коротка історія винайдення перших годинників (сонячний, 

місячний, водяний, пісочний, вогняний годинник). Винайдення 
маятника Х. Гюйгенсом. Винайдення механічного годинника зі 
стрілками та його конструкція. Механізми, що вбудовуються в 
годинник (зозуля, бій, репетир, люнет, автозаведення). Типи 
годинників (будильник, хронометр, секундомір, лабораторний, 
шаховий). Всесвітньо відомі годинники (Біг-Бен, Кремлівські 
куранти, Празькі куранти). Київський годинниковий завод. 

Практична робота № 1.Виготовлення різних видів 
маятників. 

5/6 12.10 
Винайдення фонографа 
Т.А. Едісон – винахідник фонографа. Грамофон  і патефон.  
Типи сучасних програвачів. 

Розділ 2. Винаходи  для дослідження океанських глибин (1 год) 

1/7 19.10 

Винайдення акваланга, батискафа, підводного човна 
Скафандр – водолазний костюм. Жак-Ів Кусто - винахідник 

аквалангів. Будова батискафа О.Піккара. Підводний човен. 
Практична робота № 2. Виготовлення та дослідження 

«Артезіанського водолаза». 
Розділ 3. Винаходи з використанням теплових двигунів і 
   двигунів внутрішнього згоряння  (6 год) 

1/8 26.10 

Парові двигуни. Створення пароплава і паровоза 
Водяне колесо – основний двигун ХVІІІ століття. 

Універсальний паровий двигун І.І. Ползунова.  
Пароатмосферна машина Ньюкмена. Д. Уатт – винахідник 
двоциліндрового парового двигуна, парового молота  і 
парового опалення. Д. Фултон  – винахідник пароплава та 
військового корабля «Фултон». Д. Стефенсон  – винахідник 
першого паровоза. Будівництво першої в світі залізниці. 
Розвиток залізничного транспорту (тепловози, електровози). 

2/9 09.11 
Двигуни внутрішнього згоряння 
Двигун Е. Ленуара. Чотиритактний двигун внутрішнього 

згоряння Н.А. Отто. Сучасні двигуни  внутрішнього згоряння. 

3/10 16.11 
Винайдення мотоцикла  та автомобіля 
Г. В. Даймлер та В. Майбах – винахідники карбюратора. 

Створення першого мотоцикла. «Самобігла коляска» Л. 



 

 

Шамшуренківа. «Самокатка» І. П. Кулібіна.  «Мерседес» - 
перший автомобіль Даймлера. Автомобілі К. Бенца. Гібридний 
автомобіль. Розвиток автомобільної промисловості в Україні 
(Запорізький, Луцький, Дніпропетровський, Кременчуцький 
автомобільний заводи та інші). 

4/11 23.11 

Винайдення автобуса 
Перший омнібус Д. Шилибіра. Винайдення автобуса та 

його будова. Розвиток автобусної промисловості в Україні 
(Бориспільський, Львівський автобусний заводи,  Черкаський 
автобусний завод «Богдан» та інші). 

5/12 30.11 

Винайдення теплохода 
Р. Дизель - винахідник поршневого двигуна внутрішнього 

згоряння. К.Б. Боклевський  - засновник теплоходобудування.  
Розвиток кораблебудування в Україні (Чорноморський судно- 
будівельний завод, Керченський суднобудівельний завод 
«Затока» та інші).  

6/13 07.12 
2.Екскурсія у паровозне (локомотивне) депо. 
(Екскурсія в автобусний  або таксомоторний парк). 

Розділ 4. Електричні  та електромагнітні винаходи (10 год) 

1/14 14.12 

Винайдення електричної лампи та впровадження 
електричного освітлення 

Електричний струм. Електричне коло. Електрична лампа О. 
Лодигіна. Принцип дії лампи розжарювання. Конструкція 
лампи розжарювання. Лампа Т.А. Едісона. Менлопаркська 
лабораторія Т.А. Едісона. Створення першої електростанції. 
Електростанції в Україні. 

Практична робота № 3. Складання найпростішого 
електричного кола з лампою розжарювання.  

2/15 21.12 

Електричні двигуни 
Магнітне поле. Відкриття електромагнітної індукції 

Фарадеєм. Електричний двигун Якобі.  
Практична робота № 4. Складання моделі електричного 

двигуна.  

3/16  

Створення телеграфу та винайдення телефону 
С. Морзе – творець телеграфу. Азбука Морзе. Винайдення 

телетайпу. А. Г. Белл – винахідник телефону. Будова і принцип 
дії телефону. Мобільні телефони. К. Мартін – винахідник 
сотового телефону. 

4/17  

Винайдення трамвая і тролейбуса 
Конка (кінно-залізнична дорога)  –  перший міський вид 

транспорту. Створення перших пасажирських електричних 
трамвайних ліній. Винахідницька діяльність  А. Піроцького, 
Л.Дафта. В.Сіменс - винахідник тролейбуса. Основні елементи 
тролейбуса. Розвиток трамваїв і тролейбусів в українських 
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містах. Переваги  та недоліки тролейбусів у порівнянні з 
трамваями та автобусами. 

5/18  
Електродвигуни змінного струму 
Поняття змінного струму. Н. Тесла – винахідник двигуна 

змінного струму. Генератори і трансформатори.  

6/19  

Історія винайдення ліфта 
Важелі у вигляді «колодязного журавля». Давньоримські 

підйомники. Парові ліфти. Перший пасажирський ліфт. 
«Безпечний  ліфт» Е.Г. Отіса.  Вантажні гідравлічні ліфти. 
Електричний ліфт. Космічний ліфт К.Е. Ціолковського. 

7/20  

Телебачення і кінематографія 
Електроосвітлювальний пристрій «Свічка Яблочкова». 

Створення кінескопу. Брати Люм’єри – винахідники 
сінематографу. Будова кіноапарата. А. Пайва та П.І. Бахметьєв 
– засновники телебачення. Б.Л. Розинг – винахідник 
телебачення з електронно-променевою трубкою. Б.П. 
Грабовський  – винахідник сучасного телебачення. Поняття 
про кабельне і супутникове телебачення. Цифрове 
телебачення. 

8/21  
Практична робота № 5.  Порівняння  будови кіноустановки 

та  проектора. 

9/22  

Обчислювальна техніка та створення комп’ютера. 
Інтернет 

Абак і рахівниця. Арифметичні пристрої Л. да Вінчі, Б. 
Паскаля, Лейбніца. Логарифмічна лінійка Д. Уатта. Аналітична 
машина Ч. Беббіджа. Досягнення українських вчених С.О. 
Лебедєва, В.М. Глушкова у галузі  комп’ютеробудування. 
Покоління електронно-обчислювальних машин. Інтернет – 
всесвітня комп’ютерна мережа.     

10/23  
3. Екскурсія на телебачення. (Екскурсія на телефонну 

станцію. Екскурсія у тролейбусне депо). 
Розділ 5. Оптичні винаходи  (2 год) 

1/24  

Винайдення фотографії 
Д.Н. Ньєпс  – винахідник геліографії. Луї Ж.М. Дагер – 

засновник дагеротипії. Фотокамери Дагера і Ньєпса. Д. Істмен 
– засновник  компанії «Кодак». Виготовлення сухих 
фотоплівок. Фотодрук. Принцип дії фотоапарата. Цифрові 
фотоапарати та фотокамери. Фотографія в Україні. 

Практична робота № 6. Вивчення будови фотоапарата. 

2/25  
4. Екскурсія на кафедру оптики університету (інституту) 

або у фотолабораторію. 
Розділ 6. Винаходи в авіації та космонавтиці (7 год) 

1/26  Повітряні кулі, дирижаблі, аеростати 
Брати Монгольф’єр – винахідники повітряної кулі. Внесок 



 

 

Ж. Шарля і братів Робертів зі створення шарльєрів. Проект 
першого дирижабля Меньє. Дирижабль Жиффара. Створення 
дирижаблів  Ф.Цепеліном. Аеростати.  

2/27  

Планери і перші літаки 
Планер Л. Брі з нерухомими крилами. О. Лілієнталь  – 

засновник авіації. Сучасні планери. Винахід О. Можайського. 
Біплан та планери братів Райт. Аероплан Л. Блеріо.  

3/28  

Винайдення парашута 
Креслення парашутів Л. да Вінчі та Ф.Веранчіо. Політ  

С.Ленормана на парашутах.  Г.Є.Котельников – винахідник 
ранцевого парашута. Будова сучасного парашута.  

4/29  

Реактивний рух 
Історія створення та принцип дії реактивного двигуна. 

Робота конструкторського бюро А.М. Туполєва по створенню 
літака з рідинним ракетним двигуном. Надзвукові пасажирські 
літаки.  

Практична робота № 7. Вивчення реактивного руху. 

5/30  

Розвиток літакобудування та ракетної техніки 
Сучасне літакобудування. І. І. Сікорський – винахідник 

гелікоптера. Внесок М.Янгеля, О.Д. Засядько, М.І. Кибальчича, 
К.Е. Ціолковського, Ю.В. Кондратюка,  В.П. Глушка, С.П. 
Корольова, В.Н. Челомея та ін. у розвиток космічної галузі. 

6/31  

Розвиток космонавтики 
Історія створення штучних супутників Землі. Космічні 

кораблі. Ю.О.Гагарін - перший космонавт. Орбітальні станції. 
Космічні апарати на Місяці. Польоти до планет Сонячної 
системи.  

Ракети-носії багаторазового використання. Міжпланетні 
космічні телескопи. Україна – космічна держава. Л.К. Каденюк 
– перший космонавт незалежної України. 

7/32  
5. Екскурсія в музей авіації та космонавтики або екскурсія 

в аеропорт. 
Розділ 7. Українські винахідники та раціоналізатори  сучасності (2 год) 

1/33  

Заслужені українські винахідники та раціоналізатори  
сучасності та їх внесок у розвиток науки і техніки: 

Гродзинський Дмитро Михайлович, Голубенко Микола 
Степанович, Кобилянський Станіслав Іванович, Космачі 
Костянтин Стефанович і Стефан Костянтинович, Куцан Юлій 
Григорович, Марончук Ігор Євгенович.  (Захист учнівських 
проектів) 

2/34  

Заслужені українські винахідники та раціоналізатори  
сучасності та їх внесок у розвиток науки і техніки: 
Марцінишин Юрій Данилович, Махліс Григорій Львович,  
Подгуренко Володимир Сергійович, Патон Борис Євгенович,  
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Ситник Микола Петрович, Торчинський Антон Пилипович та 
ін. (Захист учнівських проектів) 

1/35  
Резерв (Повторювально-узагальнюючий урок. Конференція, 

круглий стіл  за участю науковців, винахідників, 
раціоналізаторів). 
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