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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ 
 

Особливістю фізики як навчального предмета є його спрямованість на 
використання знань, умінь і навичок у житті. Навчання з фізики у кінцевому 
результаті має не тільки дати суму знань, а й сформувати достатній рівень 
компетенції. Тому складовими навчальних досягнень учнів з курсу фізики є 
не тільки володіння навчальною інформацією та її відтворення, а й уміння 
та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати 
в стандартних і нестандартних ситуаціях у межах вимог навчальної 
програми до результатів навчання. 

Відтак оцінюванню підлягає: 
1) рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під 

час усного чи письмового опитування, тестування; 
2) рівень умінь використовувати теоретичні знання під час 

розв'язування задач різного типу (розрахункових, експериментальних, 
якісних); 

3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, що їх можна 
виявити під час виконання лабораторних робіт і фізичного практикуму; 

4) зміст і якість творчих робіт учнів (рефератів, творчих 
експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп'ютерне 
моделювання фізичних процесів тощо). 

Основними видами оцінювання є: тематичне, семестрове, річне 
оцінювання та державна підсумкова атестація. Поточне оцінювання носить 
заохочувальний, стимулюючий та діагностико-корегуючий характер, його 
необхідність визначається вчителем. 

Під час виставлення оцінки за тему необхідно враховувати всі 
вищевказані складові оцінювання рівня навчальних досягнень. Можна 
запропонувати такі способи виставлення тематичного балу за результатами: 

- двох видів робіт: контрольної роботи, яка включає теоретичні 
питання і задачі, та виконання практичної частини теми (враховуються всі 
поточні оцінки за виконання лабораторних і експериментальних робіт або 
оцінка за підсумкову лабораторну чи експериментальну роботу); 

- заліку, проведеного в письмовій, усній чи комбінованій формі, 
завдання до якого включають питання з теорії, задачу й експериментальне 
завдання; 

- поточних оцінок за всі види робіт (за згодою учня). 
ОБ'ЄКТИ КОНТРОЛЮ Й ОЦІНЮВАННЯ 

Об'єктами оцінювання є знання та вміння учнів, а також рівень розвитку 
їх фізичного мислення. Під час оцінювання враховуються знання учнів про: 

- фізичні явища: ознаки явища, за якими воно відбувається, зв'язок 
явища з іншими явищами, його пояснення на основі наукової теорії, 
приклади врахування та використання; 

- фізичні досліди чи спостереження: мета досліду чи спостереження, 
схема, умови, за наявності яких здійснюється дослід чи спостереження, 
перебіг і результати досліду чи спостереження; 
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- фізичні поняття (у тому числі фізичні величини): явища або 
властивості, що характеризуються цим поняттям (величиною), формули, що 
з'єднують цю величину з іншими, одиниці фізичної величини, способи її 
вимірювання; 

- закони: формулювання та математичний вираз закону; досліди, що 
підтверджують його справедливість, приклади врахування і застосування 
його на практиці, межі застосування, умови застосування (для учнів старшої 
школи); 

- фізичні теорії: дослідне обґрунтування теорії, основні положення, 
закони і принципи цієї теорії, основні наслідки; практичні застосування, 
межі застосування цієї теорії (для учнів старшої школи); 

- прилади чи пристрої, механізми і машини, технології: призначення, 
принцип дії та схема будови; застосування і правила користування, переваги 
та недоліки. 

Критерії оцінювання рівня володіння теоретичними знаннями 
Зміст контролю повинен співвідноситись зі змістом навчання в 

конкретному типі (профілі) навчального закладу. Засоби контролю мають 
відповідати загальній спрямованості навчально-виховного процесу в умовах 
здійснення профільної диференціації. 

При цьому враховуються: 
- обсяг відтвореної інформації та її співвідношення з обсягом 

одержаної учнем інформації (її повнота); 
- обсяг інформації, здобутої учнем, та її доцільність; 
- рівень самостійності в оволодінні теоретичними знаннями; 
- частота використання допомоги вчителя; 
- кількість помилок і недоліків у відповіді. 
Помилка свідчить про те, що учень не оволодів основними знаннями і 

вміннями та їх застосуванням. Якщо одна й та сама помилка (недолік) 
неодноразово трапляється у відповіді, то вона трактується як одна помилка 
(недолік). 

Недоліки свідчать про недостатньо міцне засвоєння (відсутність) 
основних знань та вмінь, які відповідно до програми не вважаються 
основними. Недоліком вважається помилка, допущена в одних випадках і не 
допущена в інших, таких самих випадках. 

Закреслення та виправлення у письмових роботах свідчать про пошук 
правильного рішення і не вважаються недоліком. 
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

І. Початковий рівень: відповідь учня при відтворенні навчального 
матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про 
предмети і явища; діяльність учня здійснюється під керівництвом учителя. 

ІІ. Середній рівень: знання неповні, поверхові, учень відтворює 
основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, має проблеми з 
аналізуванням та формулюванням висновків; здатний виконувати завдання 
за зразком. 
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ІІІ. Достатній рівень: учень знає істотні ознаки понять, явищ, 
закономірностей, зв'язки між ними, самостійно застосовує знання у 
стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, робити висновки, виправляти 
допущені помилки. Відповідь учня повна, логічна, обґрунтована; розуміння 
пов'язане з одиничними образами, не узагальнене. 

IV. Високий рівень: учень має глибокі, міцні, узагальнені знання про 
предмети, явища, поняття, теорії, їх суттєві ознаки та зв'язок останніх з 
іншими поняттями; здатний використовувати знання як у стандартних, так і 
в нестандартних ситуаціях. 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ 

I. 
Початковий 

1 

Учень володіє навчальним матеріалом на рівні 
розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя 
відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» 
чи «ні» 

2 
Учень описує природні явища на основі свого 
попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає 
на запитання, що потребують однослівної відповіді 

3 

Учень з допомогою вчителя описує явище або його 
частини у зв'язаному вигляді без пояснень відповідних 
причин, називає фізичні явища, розрізняє буквені 
позначення окремих фізичних величин 

II. 
Середній 

4 

Учень з допомогою вчителя описує явища, без пояснень 
наводить приклади, що ґрунтуються на його власних 
спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях 
учителя тощо 

5 

Учень описує явища, відтворює значну частину 
навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання 
окремих фізичних величин, записує основні формули, 
рівняння і закони 

6 

Учень може зі сторонньою допомогою 
пояснювати явища, виправляти допущені неточності 
(власні, інших учнів), виявляє елементарні знання 
основних положень (законів, понять, формул) 

III. 
Достатній 

7 
Учень може пояснювати явища, виправляти допущені 
неточності, виявляє знання і розуміння основних 
положень (законів, понять, формул, теорій) 

8 

Учень уміє пояснювати явища, аналізувати, 
узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою 
допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити 
висновки 

9 
Учень вільно володіє вивченим матеріалом у 
стандартних ситуаціях, наводить приклади його 
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практичного застосування та аргументи на 
підтвердження власних думок 

IV. 
Високий 

10 

Учень вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 
послуговується науковою термінологією, вміє 
опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові 
факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх 
відповідно до поставленої мети 

11 

Учень на високому рівні опанував програмовий матеріал, 
самостійно, у межах чинної програми, оцінює 
різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті 
знання і вміння у нестандартних ситуаціях, поглиблює 
набуті знання 

12 
Учень вільно володіє програмовим матеріалом, виявляє 
здібності, вміє самостійно поставити мету дослідження, 
вказує шляхи її реалізації, робить аналіз та висновки 

  

Критерії оцінювання рівня вмінь використовувати теоретичні знання для 
розв'язання задач 

Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі 
є їх складність. Складність завдання залежить від: 

- кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, 
здійснюваних учнем; такими кроками можна вважати вміння (здатність): 

- усвідомити умову задачі; 
- записати умову задачі в скороченому вигляді; 
- зробити схему або малюнок (за потреби); 
- виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у 

таблицях чи довідниках; 
- виразити необхідні величини в одиницях СІ; 
- скласти (у простих випадках – обрати) формулу для знаходження 

шуканої величини; 
- виконати математичні дії й операції; 
- здійснити обчислення числових значень невідомих величин; 
- аналізувати і будувати графіки; 
- користуватися методом розмірностей для перевірки правильності 

виведеної формули; 
- оцінити одержаний результат та його реальність. 
- раціональності обраного способу розв'язування; 
- типу завдання (з одної теми або з різних тем (комбінованого), 

типового (за алгоритмом) або нестандартного). 
Чим складнішим є завдання, з яким справився учень, тим вищим балом 

оцінюється його досягнення. 
При оцінюванні за 12-бальною шкалою вмінь учнів виконувати 

завдання доцільно користуватися характеристиками рівнів навчальних 
досягнень учнів, поданими нижче. 
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Початковий рівень 
(1-3 бали) 

Учень уміє розрізняти фізичні величини, одиниці 
вимірювання з даної теми, розв'язувати задачі з 
допомогою вчителя лише на відтворення основних 
формул; здійснювати найпростіші математичні дії 

Середній рівень 
(4 - 6 балів) 

Учень розв'язує типові задачі та виконує вправи на 
одну-дві дії (за зразком), виявляє здатність 
обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою вчителя 

Достатній рівень 
(7 - 9 балів) 

Учень самостійно розв'язує типові задачі й виконує 
вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосіб 
розв'язку 

Високий рівень 
(10 - 12 балів) 

Учень самостійно розв'язує комбіновані типові задачі 
стандартним або оригінальним способом, розв'язує 
нестандартні задачі 

Характеристика рівня володіння практичними вміннями та навичками 
Оцінювання рівня володіння учнями практичними уміннями та 

навичками здійснюється за результатами виконання фронтальних 
лабораторних робіт, експериментальних задач, робіт фізичного практикуму 
або підсумкової лабораторної чи експериментальної роботи. При цьому 
необхідно враховувати вміння учня: 

- планувати проведення дослідів чи спостережень; 
- збирати установку за схемою; 
- проводити спостереження, знімати покази приладів; 
- оформлювати результати дослідження (складати таблиці, будувати 

графіки тощо); 
- визначати та обчислювати похибки вимірювання; 
- робити висновки, тлумачити похибки проведеного експерименту чи 

спостереження. 
Додатково поставлені лабораторні (експериментальні) роботи вчитель 

може використовувати для створення проблемних ситуацій, мотивації 
діяльності учнів під час вивчення нового матеріалу, з метою вдосконалення 
практичних умінь і навичок (складати схеми, проводити вимірювання, 
тощо). Такі роботи, як правило, не оцінюються. 

Основна частина лабораторних робіт виконується після вивчення 
відповідного навчального матеріалу на етапі закріплення та узагальнення 
знань і вмінь учнів або під час тематичного обліку. За результатами 
виконання цих робіт усі учні, що їх виконували, мають бути оцінені. 

Оцінюванню підлягають і роботи фізичного практикуму, які носять 
узагальнюючий характер з однієї чи кількох тем. За результатами всіх робіт 
практикуму виставляється підсумкова оцінка як тематична. Якщо практикум 
поділяється на дві частини, тобто частина робіт виконується у І півріччі, 
частина – у II півріччі, то до журналу виставляються дві підсумкові (тематичні) 
оцінки. 

Рівні складності лабораторних робіт можуть задаватися: 
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- через зміст та кількість додаткових завдань і запитань відповідно до 
теми роботи; 

- через різний рівень самостійності виконання роботи (при постійній 
допомозі вчителя, виконання за зразком, докладною або скороченою 
інструкцією, без інструкції); 

- організацією нестандартних ситуацій (формулювання учнем мети 
роботи, складання ним особистого плану роботи, обґрунтування його, 
визначення приладів та матеріалів, потрібних для її виконання, самостійне 
виконання роботи та оцінка її результатів). 

Обов’язковим при оцінюванні для всіх рівнів є врахування дотримання 
учнями правил техніки безпеки під час виконання фронтальних 
лабораторних робіт чи робіт фізичного практикуму. 

При оцінюванні практичних знань та вмінь учнів потрібно 
користуватися характеристиками рівнів оволодіння цими уміннями, 
поданими нижче. 

Початковий рівень 
(1-3 бали) 

Учень демонструє вміння користуватися окремими 
приладами, може скласти схему досліду лише з 
допомогою вчителя, виконує частину роботи, порушує 
послідовність виконання роботи, відображену в 
інструкції, не робить самостійно висновки за 
отриманими результатами 

Середній рівень 
(4 - 6 балів) 

Учень виконує роботу за зразком (інструкцією) або з 
допомогою вчителя, результат роботи учня дає 
можливість зробити правильні висновки або їх 
частину, під час виконання роботи допущені помилки 

Достатній рівень 
(7 - 9 балів) 

Учень самостійно монтує необхідне обладнання, 
виконує роботу в повному обсязі з дотриманням 
необхідної послідовності проведення дослідів та 
вимірювань. У звіті правильно й акуратно виконує 
записи, таблиці, схеми, графіки, розрахунки, 
самостійно робить висновок 

Високий рівень 
(10 - 12 балів) 

Учень виконує всі вимоги, передбачені для 
достатнього рівня, виконує роботу за самостійно 
складеним планом, робить аналіз результатів, 
розраховує похибки (якщо потребує завдання). Більш 
високим рівнем вважається виконання роботи за 
самостійно складеним оригінальним планом або 
установкою, їх обґрунтування 
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ФІЗИКА 7 КЛАС 

70 годин (2 год на тиждень) 
Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 

Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік 
Задачник: І. Ю. Ненашев  Фізика. 7 клас. Збірник задач Харків, 

видавництво «Ранок», 2015 рік 

Тема Кількість год за програмою 
Кількість год за 

планом 

ВСТУП 1 1 

Розділ 1. 

Фізика як природнича наука. 

Пізнання природи 

7 

Захист навчальних проектів -1 
10 

Розділ 2. 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ 

17 

Захист навчальних проектів-1 
17 

Розділ 3. 

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА 

26 

Захист навчальних проектів -1 
25 

Розділ 4. 

Механічна робота та енергія 

11 

Захист навчальних проектів -1 
14 

Резерв 4 3 

Всього 70 70 

 

Тема Очікувані результати навчально-пізнавальної 
діяльності учнів 

ВСТУП Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й 
призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого 
робочого місця. 

Діяльнісний компонент: 
дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з 
фізичними приладами та обладнанням. 

Ціннісний компонент: 
усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у 
навчанні фізики,  відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті 

Розділ 1. 
Фізика як природнича 

наука. Пізнання природи. 
 

 

Навчальний проект №1. 

Орієнтовні теми: 

1.Видатні вчені-фізики. 

2. Фізика в побуті, техніці, 
виробництві. 
3. Спостереження фізичних 

явищ довкілля. 

Учень/учениця:  
Знаннєвий компонент: 
називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від 
біологічних, хімічних інших явищ; 
наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних 
величин; 
знає символи та одиниці основних фізичних величин. 
розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє 
відмінності між речовиною і полем. 

Діяльнісний компонент: 
записує значення фізичної величини, використовує префікси для 
утворення кратних і частинних одиниць; 
користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну 
поділки шкали; 
порівнює значення фізичних величин; 
вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких 
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4. Дифузія в побуті матеріалів; 
проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або 
за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить 
висновки. 

Ціннісний компонент: 
усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними; 

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні 
довкілля  

Розділ 2. 
МЕХАНІЧНИЙ РУХ  

 

 

 

 

 

 

Навчальний проект № 2.  

Орієнтовні теми: 

1. Визначення середньої 
швидкості нерівномірного 

руху. 

2. Порівняння швидкостей 

рухів тварин, техніки тощо. 

3. Обертальний рух в природі 
– основа відліку часу. 

4. Коливальні процеси в 

техніці та живій природі 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
називає види механічного руху; 
володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини 
(швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, 
період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю; 
називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, 
періоду та частоти коливань; 
описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів; 
розуміє відносність руху. 
Діяльнісний компонент: 
уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати 
межі застосування цієї фізичної моделі; 
розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та 
характером руху тіла;  
уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його 
аналіз; 
розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період 
обертання, частоту коливань нитяного маятника під час 
розв’язання фізичних задач різного типу; 
представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків; 
використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності. 
Ціннісний компонент: 
усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку 
й безпеки 

Розділ 3. 
ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ .СИЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний проект № 3. 

Орієнтовні теми: 

1.Розвиток судно- та 

повітроплавання. 

2. Дослід Торрічеллі. 
Спостереження за зміною 

атмосферного тиску. 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, 
тертя, тиск); 
володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, 
густина речовини, сила,  коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та 
вміє обрати її одиницю; 
формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда; 
знає умову плавання тіл; 
пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його 
залежність від висоти, 
залежність сили пружності від деформації; 
залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й 
густини рідини; 
знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, 
барометра, терезів. 
Діяльнісний компонент: 
застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, 
формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, 
виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів 
задач і виконання лабораторних робіт; 
здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили 
тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях; 
графічно зображує сили; 
користується динамометром, терезами; читає покази шкали 
манометра, барометра;  
використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності. 
Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-
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3. Насоси  фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки; 
оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у 
природі та техніці 

Розділ 4. 
Механічна робота та 

енергія 
 
 
 

Навчальний проект № 4. 

Орієнтовні теми:  

1. Становлення і розвиток 

знань про фізичні основи 

машин і механізмів. 

2. Прості механізми у 

побутових пристроях. 

3. Біомеханіка людини. 

4. Використання енергії 
природних джерел 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини 
(механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, 
момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю; 
розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову 
рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди 
важеля. 
Діяльнісний компонент: 
застосовує закон збереження енергії та формули роботи, 
потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, 
потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, 
деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних 
типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності; 
користується простими механізмами (важіль, нерухомий та 
рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для 
безпечної життєдіяльності. 
Ціннісний компонент: 
оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, 
техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих 
механізмів; 
оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення 
енергії 

Графік проведення письмових робіт з фізики 7 клас 
Розділ Письмові роботи Дата 

Розділ 1. Фізика як природнича наука.  

Пізнання природи 

Лабораторна робота №1 20.09 

Лабораторна робота №2 25.09 

Лабораторна робота №3 27.09 

Навчальний проект № 1 02.10 

Контрольна робота №1  09.10 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ  

 

Самостійна робота №1 06.11 

Самостійна робота №2 15.11 

Лабораторна робота №4 27.11 

Лабораторна робота №5 06.12 

Навчальний проект № 2 11.12 

Контрольна робота №2 18.12 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА 

 

 

 

 

 

 

Лабораторна робота №6  

Лабораторна робота №7  

Лабораторна робота №8  

Самостійна робота №3  

Лабораторна робота №9  

Контрольна робота №3  

Самостійна робота №4  

Лабораторна робота №10  

Навчальний проект № 3  

Контрольна робота №4  
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Демонстраційний експеримент 

Розділ Демонстрації 

Розділ 1. Фізика як 

природнича наука. 

Пізнання природи 

1. Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, 

електричних, світлових тощо.  

2. Моделі молекул. 

3. Приклади застосування фізичних явищ у техніці. 
4. Засоби вимірювання.  

Розділ 2. Механічний рух  

 

1. Різні види механічного  руху. 

2. Відносність руху, форми траєкторії, швидкості. 

Розділ 3. Взаємодія тіл. 

Сила  

  

 

1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл. 

2. Деформація тіл. 

3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої. 
4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, 

спокою. 

5. Способи зменшення й збільшення сили тертя. 

6. Залежність тиску від значення сили та площі. 
7. Передавання тиску рідинами й газами. 

8. Тиск рідини на дно і стінки посудини. 

9. Зміна тиску в рідині з глибиною. 

10. Сполучені посудини. 

11. Вимірювання атмосферного тиску. 

13. Будова і дія манометра.  

14. Дія архімедової сили в рідинах і газах. 

15. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі 
зануреної частини тіла. 

16. Плавання тіл 

Розділ 4. Механічна 

робота та енергія 

1. Перетворення механічної енергії. 
2. Умови рівноваги тіл. 

3. Важіль. 

4. Рухомий і нерухомий блоки. 

5. Похила площина. 

6. Використання простих механізмів. 

 

Розділ 3. Механічна робота та енергія Самостійна робота №5  

Лабораторна робота №11  

Лабораторна робота №12  

Навчальний проект № 4  

Контрольна робота №5  

Усього:   

Лабораторних робіт  12  

Контрольних робіт 5  

Самостійних робіт 5  

Навчальних проектів 4  
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№ 
п/п 

Дата  Тема уроку Домашнє 
завдання 

Вступ. Фізика як природнича наука. Пізнання природи 11 год 

1 04.09 
 Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет 

та його обладнання. Правила безпеки у фізичному 

кабінеті. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища. 

Вив.§1 
Вправа №1(1-5) 

2 06.09 
  Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях.. 

Зв’язок фізики з іншими науками. 
Вив.§3   
Вправа № 3(2-4) 

3 11.09 
 Основні положення атомно-молекулярного вчення про 

будову речовини. Молекули. Атоми.  

Вив.§2. 
Вправа № 2 
(1,2,3). 

4 13.09 
 Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби 

вимірювання. Точність вимірювань Міжнародна система 

одиниць фізичних величин. 

Вив.§4 
Вправа № 4  (1, 2, 
3) 

5 18.09 
 Розв’язування задач. Внесок українських учених у розвиток 

і становлення фізики 
Повторити § 3, 4, 
 Вправа № 4 (5) 

6 20.09 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 

"Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення 

ціни поділки шкали приладу". 

Повт.§4 
Розв. 
Виконати 

7 25.09 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2   

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких 

матеріалів". 

Повт.§§4-5 
Розв. 
Виконати 

8 27.09 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3   

"Вимірювання розмірів малих тіл різними способами". 

Повт.§§4-5 
Виконати творче 
завдання (с. 41) 

9 02.10  Навчальний проект № 1 Повт.§§1-5 

10 04.10 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи 

Повт.§§1-5 Розв. 
завд. для 
самоперевірки 1-7 
— усно, завд. 10, 
12 — письмово 

11 09.10 
 Контрольна робота №1 з теми  

«Фізика як природнича наука. Пізнання природи.» 
Повт.§§1-5 
 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ  17 год 

12 11.10 
 Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. 

Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. 

Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. 

Вив. § 6-7, 
 Вправа №6 (1-3),  
№7 (1,3,6) 

13 18.10  Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість  руху. 
Вивчити § 8,  
Вправа № 8 (1-5) 

14 23.10  Розв'язування задач  
Вивчити § 8-9,  
Вправа № 9 (1-4) 

15 25.10  Графіки рівномірного прямолінійного руху. 
Вивчити § 10,  
Вправа № 10 (2-4) 

16 06.11  Розв'язування задач. Самостійна робота №1 
Повторити §§ 8-10  
Вправа № 9 (5,6) 

17 08.11 
 Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість 

нерівномірного руху.  
Вивчити § 11,  
Вправа № 11 (2,3) 

18 13.11  Розв'язування задач. 
Вивчити § 11,  
Вправа № 11 (4-6) 
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19 15.11  Розв'язування задач. Самостійна робота №2 
Повторити § 11, 
 Вправа № 11 (7) 

20 20.11 
 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період 

обертання. 
Вивчити § 12, 
 Вправа № 12 (1-3) 

21 22.11  Розв'язування задач 
Повторити § 12,  
Вправа № 12 (4-6) 

22 27.11 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4 

Визначення періоду обертання тіла 
Повт.§12 

23 29.11 
 Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. 

Маятники. 
Вивчити § 13,  
Вправа № 13 (1-3) 

24 04.12  Розв'язування задач  
Повторити § 13,  
Вправа № 13 (4-6) 

25 06.12 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5  

" Дослідження коливань нитяного маятника» 
Повторити § 13 

26 11.12  Навчальний проект № 2 Повт.§§6-13 

27 13.12 
 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи 

Повторити §6 – 
13. Завдання для 
самоперевірки ст. 
94 – 95  

28 18.12  Контрольна робота №2 з теми «МЕХАНІЧНИЙ  РУХ « Повт.§§6-13 

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА 25 год 

29 20.12 
 Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність 

тіла. Маса тіла 

Вивчити § 14-15, 
 Вправа 14 (7), 15 
(3, 5) 

30   Густина речовини.  
Вивчити § 16,  
Вправа № 16 (1-4) 

31   Розв'язування задач з теми «Густина речовини». 
Вивчити § 17,  
Вправа № 17 (1-2) 

32  
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6  

 Вимірювання маси методом зважування. 
Вивчити § 17,  
Вправа № 17 (3-4) 

33  
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7  

Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин) 

Повторити § 16-
17,  
Вправа № 17 (5-7) 

34  
 Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання 

сил. Рівнодійна 
Вивчити § 18,  
Вправа № 18 (1-3) 

35  
 Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні 

динамометри 
Вивчити § 19, 
 Вправа № 19 (2-3) 

36  
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8  

" Дослідження пружних властивостей тіл» 
Повторити § 19,  
Вправа № 19 (4-5) 

37   Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість  
Вивчити § 20,  
Вправа № 20 (1-4) 

38    Розв'язування задач. Самостійна робота №3 
Вивчити § 20,  
Вправа № 20 (5, 7) 

39  
 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя 

в природі й техніці 
Вивчити § 21,  
Вправа № 21 (1-4) 

40  
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9 

" Визначення коефіцієнта тертя ковзання. 
Повторити § 21,  
Вправа № 21 (5-6) 

41  

 

 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи 

Повт. § 14 – 21. 
Завдання для 
самоперевірки 
 ст. 148 – 149  
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42   Контрольна робота №3 з теми  «Взаємодія тіл. Сила» Повт. § 14 – 21. 

43  
 Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на 

поверхню. Сила тиску. 
Вивчити § 22,  
Вправа № 22 (1-4) 

44   Тиск рідин і газів. Закон Паскаля 
Вивчити § 23-24,  
Вправа № 24 (2, 4) 

45  
 Атмосферний тиск.  Вимірювання атмосферного тиску. 

Барометри. 
Вивчити § 25,  
Вправа № 25 (4, 7) 

46  

 

Сполучені посудини. Манометри. 

Вивчити § 26 та 
ст. 157-158, 
Вправа № 23 (8),  
№ 26 (1, 4) 

47  

 
Розв'язування задач. Самостійна робота №4 

 

Повторити § 26 та 
ст. 157-158, 
Вправа № 23 (7),  
№ 26 (2, 6) 

48  
 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. 
Вивчити § 27,  
Вправа № 27 (3, 
4). 

49  
 

Умови плавання тіл. Розв'язування задач  
Вивчити § 28,  
Вправа № 28 (3, 
5). 

50  
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 10 

З `ясування умов плавання тіла. 

Повторити § 27-
28, 
 Вправа № 27 (5-6) 

51   Навчальний проект № 3 Повторити §29 

52  

 
Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи 

 

Повт.§ 22 – 29. 
Завд. для 
самоперевірки  
ст. 192 – 193 

53  
 Контрольна робота №4 з теми   

«Тиск твердих тіл , рідин і газів» 
Повт.§ 22 – 29. 

Механічна робота та енергія -14 год 

54  

 
Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. 

Потужність 

Вивчити § 30-31, 
 Вправа № 30 (4, 
5),  
№ 31 (2, 3) 

55  

 

Розв'язування задач 

Повторити § 30-
31, 
 Вправа № 30 (6), 
№ 31 (5) 

56  
 

Механічна енергія та її види. 
Вивчити § 32, 
 Вправа № 32 (3, 4, 
5) 

57  
 Закон збереження й перетворення енергії в механічних 

процесах та його практичне застосування 
Вивчити § 33,  
Вправа № 33 (3, 5) 

58  
 

Розв'язування задач. Самостійна робота №5 
Повторити § 32-
33,  
Вправа № 33 (6) 

59   Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля 
Вивчити § 34,  
Вправа № 34 (2, 3) 

60  
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 11 

Вивчення умови рівноваги важеля 
Повторити § 34,  
Вправа № 34 (4, 5) 

61   Рухомий і нерухомий блоки 
Вивчити § 35,  
Вправа № 35 (2, 3) 
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62   Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів Вивчити § 36,  
Вправа № 36 (2, 3) 

63   Розв'язування задач  
Повторити § 36,  
Вправа № 36 (4, 5) 

64  
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 12 

Визначення ККД простого механізму. 
Повторити § 36,  
Вправа № 36 (6) 

65   Навчальний проект № 4 
Доопрацювати 
навчальний проект 

66  

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи 

Повт. § 30 – 36. 
Завдання для 
самоперевірки 
 ст. 242 – 243 

67  
 Контрольна робота №5 з  теми  

«Механічна робота та енергія» 
Повт.§§ § 30-36 

68  

 Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика 

як природнича наука. 

Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух 

Повт.§§ 1-13 

69  
 Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила. 

Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія 
Повт.§§ 14-36 

70   Екскурсія  
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ФІЗИКА 8 КЛАС 

70 годин (2 год на тиждень) 
Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 

Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2016 рік 
Задачник: І. Ю. Ненашев  Фізика. 8 клас: збірник задач / І.М. Гельфгат, І. 

Ю. Ненашев.-вид-во «Ранок». 2016.-144 с. рік  
Тема Кількість год за програмою Кількість год за 

планом 

Розділ 1. 

Теплові явища  

30 

Захист навчальних проектів -3 

29 

3 

Розділ 2. 

Електричні явища. 

Електричний струм  

30 

 Захист навчальних проектів-3 

35 

3 

Резерв 4  

Всього 70 70 

 

Тема Очікувані результати навчально-пізнавальної 
діяльності учнів 

Розділ 1. 
Теплові явища 

 

 

 

 

 

Навчальний проект №1. 

Орієнтовні теми: 

Екологічні проблеми 

теплоенергетики та 

теплокористування. 

Енергозбережувальні 
технології. 
Унікальні фізичні властивості 
води  

Рідкі кристали та їх 

використання.  

Полімери.  

Наноматеріали. 

Холодильні машини.  

Кондиціонер, теплові насоси. 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
розуміє властивості теплового руху; особливості руху атомів i 
молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні 
властивості твердих тіл, рідин і газів; 
володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини 
(температура, внутрішня енергія, кількість теплоти, питома 
теплоємність, питома теплота плавлення, пароутворення, 
згорання палива) та їхні одиниці; 
знає способи вимірювання температури; принципи побудови 
температурної шкали Цельсія; два способи зміни внутрішньої 
енергії тіла; види теплообміну; види теплових машин; 
пояснює графіки теплових процесів (нагрівання/ охолодження, 
плавлення/ тверднення, пароутворення/ конденсація); 
залежність розмірів фізичних тіл від температури. 
Діяльнісний компонент: 
застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних 
типів та виконання лабораторних робіт; 
застосовує рівняння теплового балансу; 
аналізує графіки теплових процесів; 
пояснює принцип дії теплових двигунів; 
користується термометром, калориметром; 
дотримується правил безпеки під час проведення експериментів. 
Ціннісний компонент: 
визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших 
засобів теплотехніки на довкілля; 
усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних 
технологій; 

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту 
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Розділ 3. 
Електричні явища. 
Електричний струм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний проект № 2. 

Орієнтовні теми: 

1.    Електрика в житті 
людини. 

2. Сучасні побутові та 

промислові електричні 
прилади.  

3. Застосування електролізу і 
струму в газах у 

практичній діяльності 
людини. 

4. Вплив електричного струму 

на людський організм. 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
знає поняття електричного заряду, механізми електризації, 
характер взаємодії заряджених тіл; 
розуміє природу електричного струму в різних середовищах; 
формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, 
опір провідника, робота і потужність електричного струму, 
електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці; 
формулює закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома 
для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу; 
знає умови виникнення електричного струму; 
розрізняє види електричного розряду в газах. 
Діяльнісний компонент: 
застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома 
для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, 
формули сили струму, напруги, опору для послідовного й 
паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника 
від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, 
роботи і потужності електричного струму в процесі 
розв’язування фізичних задач різних типів і під час виконання 
лабораторних робіт; 
графічно зображає електричне поле; 
креслить схеми простих електричних кіл; 
складає прості електричні кола; 
користується вимірювальними приладами для визначення сили 
струму, напруги, опору; 
розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового 
лічильника електроенергії; 
дотримується правил безпеки під час роботи з електричними 
приладами й пристроями. 
Ціннісний компонент: 
оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, 
можливості захисту людини від ураження електричним 
струмом; 
оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; 
значення енергії електричного струму в побуті й техніці 

Графік проведення письмових робіт з фізики 8 клас 
Розділ Письмові роботи Дата 

Розділ 1. Теплові явища 

Частина І. Температура. Внутрішня енергія. 

Теплопередача 

Самостійна робота №1 18.09 

Лабораторна робота №1 06.10 

Лабораторна робота №2 09.10 

Контрольна робота №1 20.10 

Розділ 1. Теплові явища 

Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. 

Теплові двигуни 

Самостійна робота №2 10.11 

Самостійна робота №3 20.11 

Самостійна робота №4 01.12 

Контрольна робота №2 18.12 

Навчальний проект № 1  

Розділ 2. Електричні  явища. Електричний 

струм 

Частина І. Електричний заряд. Електричне 
поле. Електричний струм 

 

Контрольна робота №3  

Самостійна робота №5  

Лабораторна робота №3  

Лабораторна робота №4  

Лабораторна робота №5  

Контрольна робота №4  
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Демонстраційний експеримент 

Розділ Демонстрації 
Розділ 1. Теплові явища 1. Дифузія газів, рідин. 

2. Розширення тіл під час нагрівання. 

3. Модель броунівського руху. 

4. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок 

виконання роботи. 

5. Принцип дії теплового двигуна. 

6. Моделі теплових двигунів 

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ 

ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ 

СТРУМ 

  

 

1. Електризація різних тіл. 

2. Взаємодія наелектризованих тіл. 

3. Два роди електричних зарядів. 

4. Подільність електричного заряду. 

5. Будова й принцип дії електроскопа. 

6. Електричний струм і його дії. 
7. Провідники і діелектрики. 

8.Джерела струму: гальванічні елементи, 

акумулятори, блоки живлення. 

9. Вимірювання сили струму амперметром. 

10. Вимірювання напруги вольтметром. 

11. Залежність сили струму від напруги на ділянці 
кола й від опору цієї ділянки. 

12. Вимірювання опору. 

13. Залежність опору провідників від довжини, 

площі поперечного перерізу й матеріалу. 

14. Будова й принцип дії реостатів. 

15. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. 

16. Електроліз. 

17. Струм у газах 

 
 
 
 

Розділ 2. Електричні  явища. Електричний 

струм 

Частина ІІ. Робота і потужність електричного 

струму. Електричний струм у різних 

середовищах 

Самостійна робота №6  

Контрольна робота №5  

Навчальний проект № 2 
 

Усього:   

Лабораторних робіт  5  

Контрольних робіт 5  

Самостійних робіт 6  

Навчальних проектів 2  
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№ 
п/п 

Дата  Тема уроку Домашнє 
завдання 

Розділ 1. Теплові явища 32 год  

Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача  

14 год 

1 01.09 
 Тепловий стан тіл. Температура та її 

вимірювання 
Вивчити § 1, 
 Вправа № (1-6) 

2 04.09 
  Залежність розмірів фізичних тіл від 

температури 
Вивчити § 2,  
Вправа № 2 (1-6) 

3 08.09 
 Внутрішня енергія. Способи зміни 

внутрішньої енергії 
Вивчити § 3-4, 
Вправа № 3-4 

4 11.09 
 Теплопровідність.  

Вивчити § 5,  
Вправа № 5 (1-6) 

5 15.09 
 Конвекція. Випромінювання 

Вивчити § 6-7, 
Вправа № 6-7 

6 18.09  Розв’язування задач. Самостійна робота №1 Повторити § 5-7 

7 22.09 
 Кількість теплоти. Питома теплоємність 

речовини 
Вивчити § 8,  
Вправа № 8 (3, 4) 

8 25.09 
 Розв’язування задач 

Повторити § 8, 
Вправа № 8 (6) 

9 29.09 
 Тепловий баланс Вивчити § 9,  

Вправа № 9 (3). 

10 02.10 
 Розв’язування задач 

Повторити § 9, 
Вправа № 9 (1, 2) 

11 06.10 

 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 

1. Вивчення теплового балансу за умови 

змішування води різної температури 

Повторити § 9,  
Вправа №9 (4) 

12 09.10 

 Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 

2. Визначення питомої теплоємності 
речовини 

Повторити § 1-9. 

13 13.10 

 

Розв’язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи 

Повторити § 1-9.  
Завдання для 
самоперевірки до 
розділу 1 (частина 
1 на ст. 94 - 95). 

14 20.10 

 Контрольна робота № 1 з теми 

«Температура. Внутрішня енергія. 

Теплопередача» 

Повторити § 1 – 9 

Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни  

18 год 

15 23.10 
 Аналіз контрольної роботи № 1. Агрегатні 

стани речовини. Кристалічні та аморфні 
Вивчити § 10,  
Вправа № 10  



Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради 
Вчитель вищої категорії, вчитель методист В.О. Дейнека 

24 
 

тіла.  Наноматеріали (1 – 3) 

16 27.10 
 

Плавлення та кристалізація.  
Вивчити § 11,  
Вправа № 11 
 (1 – 4) 

17 06.11 
 Питома теплота плавлення. Розв’язування 

задач.  
Вивчити § 12,  
Вправа № 12 (1, 3) 

18 10.11 
 Розв’язування задач. Самостійна робота №2  

Повторити § 12, 
Вправа № 12 (4, 7) 

19 13.11 
 

Випаровування та конденсація. Кипіння. 
Вивчити § 13, 14  
Вправа № 13 (1 – 
6) 

20 17.11 
 Питома теплота пароутворення. 

Розв’язування задач.  

Вивчити § 14,  
Вправа № 14 
 (3 – 5) 

21 20.11  Розв’язування задач. Самостійна робота №3 Повторити § 14 

22 24.11 
 Теплота згоряння палива. Коефіцієнт 

корисної дії нагрівника 
Вивчити § 15   
Вправа № 15 (2, 3) 

23 27.11 
 Розв’язування задач 

Повторити § 15, 
Вправа № 15 (4) 

24 01.12 
 Розв’язування задач. Самостійна робота №4 

Повторити § 15, 
Вправа № 15 (5) 

25 04.12 
 Принцип дії теплових двигунів. ККД 

теплового двигуна  
Вивчити § 16   
Вправа № 16 (1, 3) 

26 08.12 
 Деякі види теплових двигунів. 

Вивчити § 16, 17  
Вправа № 16 (2, 4) 

27 11.12 
 Теплоенергетика. Способи збереження 

енергетичних ресурсів  
Вивчити § 18,  
Вправа № 18 

28 15.12 

 

Розв’язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи  

Повт.§ 10-18.  
Завдання для 
самоперевірки до 
розділу 1 (частина 
2 на ст. 96 – 97 № 
7, 8, 10-14, 16). 

29 18.12 

 Контрольна робота № 2 з теми «Зміна 

агрегатного стану речовини. Теплові 
двигуни» 

Повторити  
§ 10-18.  

30 22.12 
 Аналіз контрольної роботи № 2. Захист 

навчальних проектів з теми «Теплові явища» 
Повторити  
§ 10-18.  

31  
 Захист навчальних проектів з теми «Теплові 

явища» 
Повторити 
§ 10-18.  

32  
 Захист навчальних проектів з теми «Теплові 

явища» 
Повторити  
§ 10-18.  

Розділ 2. Електричні  явища. Електричний струм 38 год 
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Частина І. Електричний заряд. Електричне поле. 
Електричний струм  23 год 

33  
 Електричний заряд. Електрична взаємодія 

Вивчити § 19,  
Вправа № 19(1 – 4) 

34  

 

Електричне поле 
Вивчити § 20,  
Вправа № 20 
 (1 – 3, 6) 

35  

 

Механізм електризації. Електроскоп 
Вивчити § 21,   
Вправа № 21 
 (1 – 5) 

36  

 

Закон Кулона 
Вивчити § 22,   
Вправа № 22 (2, 4) 
 

37  
 Розв’язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи 
Повторити § 19-22, 
Вправа № 22 (3, 5) 

38  

 Контрольна робота № 3 з теми 

«Електричний заряд. Електричне поле.  
Електричний струм» 

Повторити § 19-22 
 

39  

 Аналіз контрольної роботи № 3. 

Електричний струм. Електрична провідність 

металів. Дії електричного струму  

Вивчити § 23 – 24, 
Вправа № 23 (1, 4, 
5); № 24 (2 – 4) 

40  
 Джерела електричного струму  

Вивчити § 25,  
Вправа № 25(1 – 4) 

41  

 

Електричне коло та його елементи  
Вивчити § 26, 
Вправа № 26  
(1, 2, 4, 5) 

42  
 Сила струму. Одиниця сили струму. 

Амперметр  
Вивчити § 27, 
Вправа № 27(2 – 5) 

43  
 Електрична напруга. Одиниця напруги. 

Вольтметр  
Вивчити § 28,  
Вправа № 28(1 – 5) 

44  

 

Електричний опір. Закон Ома. 
Вивчити § 29,  
Вправа № 29 
 (1, 3, 5) 

45  

 

Розвязування задач. Самостійна робота №5 
Повторити §29, 
Вправа № 29  
(2, 4, 6) 

46  
 Розрахунок опору провідника. Питомий опір 

речовини. Реостати 
Вивчити § 30,  
Вправа № 30 (2, 4) 

47  
 Розв’язування задач 

Повторити §30, 
Вправа № 30 (5, 6) 

48  

 Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 

3. Вимірювання опору провідника за 

допомогою амперметра та вольтметра 

Повторити §30, 

49   Послідовне з’єднання провідників. Вивчити § 31,  



Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради 
Вчитель вищої категорії, вчитель методист В.О. Дейнека 

26 
 

Вправа № 3 (1 - 3) 

50  

 Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 

4. Дослідження електричного кола з 

послідовним з’єднанням провідників. 

Повторити § 31, 
Вправа № 31  
(4 - 6) 
 

51  
 Паралельне з’єднання провідників. 

Вивчити,  
Вправа № 32 (2, 3) 

52  

 Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 

5. Дослідження електричного кола з 

паралельним з’єднанням провідників 

Повторити § 32 

53  
 Мішане з’єднання провідників 

Вивчити § 32,  
Вправа № 32 (5, 6) 

54  

 

Розв’язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи 

Повт.§ 23-32,  
Завдання для 
самоперевірки до 
розділу 2 (частина 
1 на ст. 220 – 221 
№ 6, 7, 12, 15). 

55  
 Контрольна робота № 4 з теми 

«Електричний струм» 
Повторити 
 § 23-32 

Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. 

Електричний струм у різних середовищах 15 год 

56  

 Аналіз контрольної роботи № 4. Робота і 
потужність електричного струму 

Вивчити § 33, 
Вправа № 33 
(1 – 4) 

57  
 Розв’язування задач  

Повторити § 33, 
Вправа № 33 (5) 

58  

 Теплова дія струму. Закон Джоуля — 

Ленца.  

Електричні нагрівальні пристрої. 
Запобіжники 

Вивчити § 34 – 35, 
Вправа № 34 (1, 4) 

59  

 

Розв’язування задач. Самостійна робота №6 
Повторити § 34 – 
35, Вправа № 34 (2, 
5) 

60  

 

Електричний струм у металах 
Вивчити § 36,  
Вправа № 36 
(1 - 3) 

61  
 Електричний струм у рідинах  

Вивчити § 37,  
Вправа № 37 (4, 5) 

62  
 Застосування електролізу 

Вивчити § 38,  
Вправа № 38 (1, 2) 

63  

 

Електричний струм у газах 
Вивчити § 39,  
Вправа № 39  
(1 - 4) 

64   Види самостійних газових розрядів Вивчити § 40 

65   Розв’язування задач. Підготовка до Повт. § 33-40,  
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контрольної роботи Завдання для 
самоперевірки до 
розділу 2 (частина 
2 на ст. 222 – 223 
№ 6, 7, 14). 

66  

 Контрольна робота № 5 з теми «Робота і 
потужність електричного струму. 

Електричний струм у різних середовищах» 

Повторити 
 § 33-40 

67  

 Аналіз контрольної роботи № 5. Захист 

навчальних проектів з теми «Електричні 
явища. Електричний струм» 

Повторити 
 § 19-40 
 

68  

 Захист навчальних проектів з теми 

«Електричні явища. Електричний струм» 

Повторити  
§ 19-40 
 

69  

 Захист навчальних проектів з теми 

«Електричні явища. Електричний струм» 

Повторити  
§ 19-40 
 

70   Підсумковий урок курсу фізики 8 класу  
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ФІЗИКА 9 КЛАС 

105 годин (3 год на тиждень) 
Підручник: Фізика. 9 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 

Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2017 рік 
Тема Кількість год за програмою Кількість год за планом 

Розділ 1. 

МАГНІТНІ ЯВИЩА 

17 

Захист навчальних проектів -1 

17 

1 

Розділ 2. 

СВІТЛОВІ ЯВИЩА 

18 

Захист навчальних проектів-1 

18 

1 

Розділ 3. 

МЕХАНІЧНІ ТА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 

8 

Захист навчальних проектів-1 

8 

1 

Розділ 4. 

ФІЗИКА АТОМА ТА 

АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ 

ОСНОВИ АТОМНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ 

12 

Захист навчальних проектів-1 

12 

1 

Розділ 5. 

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

34 

Захист навчальних проектів-4 

35 

4 

ФІЗИКА Й ЕКОЛОГІЯ 4 3 

Резерв 4 4 

Всього 105 105 

 

Тема Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Розділ 1. 
МАГНІТНІ ЯВИЩА  

 

 

 

Навчальний проект №1. 

Орієнтовні теми: 

Магнітні матеріали та їх 
використання. 
Магнітний запис інформації. 
Вияви та застосування 
магнітних взаємодій у природі 
й техніці. 
Геомагнітне поле Землі. 
Магнітні бурі та їхній вплив 
на здоров’я людини. 
Різноманітні електромагнітні 
пристрої. 
Генератори електричного 
струму. 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної 
індукції, магнітної левітації; 
матеріальність магнітного поля, гіпотезу Ампера; 
володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини 
(індукція магнітного поля) та її одиниці; 
пояснює досліди Ерстеда, Фарадея, принцип дії 
електромагніту, електродвигуна, електровимірювальних 
приладів; 
знає прояви магнітного поля Землі. 
Діяльнісний компонент: 
застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач 
різних типів; 
графічно зображає магнітне поле; 
визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, 
індукційного струму; 
складає електромагніт. 
Ціннісний компонент:  
оцінює значення магнітного поля Землі для 
життєдіяльності організмів; 
оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних 
напрямків електроенергетики; роль видатних учених у 
розвитку знань про електромагнетизм  
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Розділ 2. 
СВІТЛОВІ ЯВИЩА  

 

 

 

Навчальний проект № 2. 

Орієнтовні теми: 

Складання найпростішого 
оптичного приладу. 
Оптичні ілюзії. 
Дослідження потужності та 
ККД штучних джерел світла 
різного типу. 
Увігнуті дзеркала: 
властивості та приклади 
застосування. 
Оптичні явища в природі. 
Око і зір. 
 

 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
розуміє поняття світлового променю, точкового джерела 
світла, тонкої лінзи;  
формулює визначення фізичної величини (фокусна відстань, 
оптична сила лінзи, показник заломлення світла); закони 
прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла; 
принцип дії найпростіших оптичних приладів; 
вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики 
захворювань органів зору; 
одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи, 
спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я. 
Діяльнісний компонент: 
застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й 
заломлення світла, формулу тонкої лінзи під час 
розв’язування задач різних типів і під час виконання 
лабораторних робіт; 
пояснює причини сонячних i місячних затемнень; 
указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за 
допомогою плоского дзеркала і тонкої лінзи; 
вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи. 
Ціннісний компонент: 
усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті; 
усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад 

                 Розділ 3. 
МЕХАНІЧНІ ТА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 
Навчальний проект № 3. 

Орієнтовні теми: 

 Звуки в житті людини. 
Застосування інфра- й 
ультразвуків у техніці. 
Вібрації й шуми та їхній вплив 
на організми. 
Електромагнітні хвилі в 
природі й техніці. 
Вплив електромагнітного 
випромінювання на організм 
людини.  
Види шумового забруднення. 
Вимірювання рівня шумового 
забруднення. Вивчення впливу 
шумового забруднення на 
організми. Духові музикальні 
інструменти. 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення 
механічних та електромагнітних хвиль; 
формулює визначення фізичної величини (довжини і частоти 
хвилі, гучності звуку та висоти тону);   
знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та 
комунікацій, залежність властивостей електромагнітних 
хвиль від частоти. 
Діяльнісний компонент:  
використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й 
швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для 
розв’язування задач різних типів; 
порівнює властивості звукових та електромагнітних хвиль 
різних частот. 
Ціннісний компонент: 
оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми; 
пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій 

Розділ 4. 
ФІЗИКА АТОМА ТА 

АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ 
ОСНОВИ АТОМНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ 
 

 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
знає сучасні моделі атома та ядра; 
описує досліди Резерфорда, йонізаційної дії радіоактивного 
випромінювання; 
знає поняття радіоактивності, ізотопу, періоду піврозпаду й 
активності радіонукліда, ядерної та термоядерної реакцій; 
розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій; принцип дії 
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Навчальний проект № 4. 

Орієнтовні теми: 

Ознайомлення з роботою 
побутового дозиметра. 
Складання радіаційної карти 
регіону. 
Радіологічний аналіз місцевих 
харчових продуктів.  
Екологічні проблеми атомної 
енергетики. 
Розщеплення атома: скринька 
Пандори чи вогонь Прометея?  
Майбутнє Сонця та інших зір. 

ядерного реактора; механізми ядерних процесів у Сонця й зір; 
знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі 
організми. 
Діяльнісний компонент: 
пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання; 
користується дозиметром (за наявності); 
використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності. 
Ціннісний компонент: 
усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку 
атомної енергетики, можливості використання 
термоядерного синтезу; 
оцінює доцільність використання атомної енергетики та її 
вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу 
радіоактивного випромінювання 

Розділ 5. 
РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний проект № 5. 

Орієнтовні теми: 

Людина і Всесвіт. 
Фізика в житті сучасної 
людини. 
Сучасний стан фізичних 
досліджень в Україні та світі.  
Україна – космічна держава. 
Видатні вітчизняні та 
закордонні вчені-фізики.  
Застосування закону 
збереження імпульсу в техніці. 

 

Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
знає характеристики і властивості рівноприскореного руху; 
поняття інерціальної системи відліку, прискорення, імпульсу 
тіла, прискорення вільного падіння; перший, другий та 
третій закони Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон 
збереження імпульсу; 
наводить приклади застосування фізичних знань у сфері 
матеріальної й духовної культури; прояви і наслідки 
фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів 
збереження в природі; 
основні закони і закономірності, що характеризують 
механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію 
електрично заряджених тіл; 
історію розвитку фізичної картини світу; 
роль фізики як фундаментальної науки сучасного 
природознавства; 
сучасну фізичну картину світу. 
Діяльнісний компонент: 
застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу 
тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів 
Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в 
процесі розв’язування фізичних задач різних типів та під час 
виконання лабораторних робіт; 
характеризує рух під дією кількох сил (у вертикальному та 
горизонтальному напрямках і по похилій площині); 
будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу 
для прямолінійного рівноприскореного руху; 
застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і 
процесів; обґрунтовує органічну єдність людини та природи. 
Ціннісний компонент: 
оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, 
фундаментальний характер законів збереження; 
оцінює межі застосування класичної механіки, межі 
застосування фізичних законів і теорій, досягнення людства 
та внесок України в освоєння космосу 

ФІЗИКА Й ЕКОЛОГІЯ Учень/учениця 
Знаннєвий компонент: 
знає фізичні параметри забрудненості довкілля (механічної, 
шумової, електромагнітної, радіаційної); механізми впливу 
сонячного випромінювання на життєдіяльність організмів; 
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механізми йонізаційного впливу на організми 
електромагнітного смогу й радіоактивного випромінювання; 
фізико-технічні основи роботи засобів попередження та 
очищення довкілля від викидів; 
фізичні основи безпечної енергетики. 
Діяльнісний компонент: 
визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності 
людини за довідниковими джерелами. 
Ціннісний компонент: 
усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання 
досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив 
цього процесу на життя та майбутнє існування людей на 
Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, 
суспільства і природи 

Графік проведення письмових робіт з фізики 9 клас 
Розділ Письмові роботи Дата 

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ 

 

Лабораторна робота № 1 20.09 

Самостійна робота №1 27.09 

Лабораторна робота №2 05.10 

Контрольна робота №1               11.10 

Захист навчальних проектів 12.10 

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА 

 

Лабораторна робота №3  26.10 

Лабораторна робота №4  09.11 

Самостійна робота №2 22.11 

Лабораторна робота №5  23.11 

Контрольна робота №2 30.11 

Навчальний проект № 2 01.12 

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 

 

Лабораторна робота №6 08.12 

Контрольна робота №3 21.12 

Навчальний проект № 3 22.12 

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА 

АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ 

АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

Самостійна робота №3  

Контрольна робота №4  

Навчальний проект № 4  

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Самостійна робота №4  

Самостійна робота №5  

Контрольна робота №5  

Самостійна робота №6  

Лабораторна робота №7  

Контрольна робота №6  

Навчальний проект № 5  

Усього:   

Лабораторних робіт  7  

Контрольних робіт 6  

Самостійних робіт 6  

Навчальних проектів 5  
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Демонстраційний експеримент 

Розділ Демонстрації 

Розділ 1. 

МАГНІТНІ ЯВИЩА 

 

1. Постійні магніти. 

2. Конфігурації магнітних полів. 
3. Магнітне поле Землі. 
4. Дослід Ерстеда. 

5. Електромагніт. 

6. Дія магнітного поля на струм. 

7. Електродвигун. 

8. Явище електромагнітної індукції. 
9. Генератори індукційного струму 

Розділ 2. 

СВІТЛОВІ ЯВИЩА 

 

 

1. Прямолінійне поширення світла. 

2. Відбивання світла. 

3. Зображення в плоскому дзеркалі. 
4. Заломлення світла. 

5. Хід променів у лінзах. 

6. Утворення зображень за допомогою лінзи. 

8. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, 

проекційного апарата тощо). 

9. Модель ока. 

10. Інерція зору. 

11. Розкладання білого світла за допомогою призми 

Розділ 3. 

МЕХАНІЧНІ ТА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 

1. Поширення механічних коливань у пружному 

середовищі. 
2. Залежність гучності звуку від амплітуди 

коливань. 

3.  Залежність висоти тону від частоти коливань. 

4. Випромінювання і поглинання електромагнітних 

хвиль. 

5.Шкала електромагнітних хвиль 

Розділ 4. 

ФІЗИКА АТОМА ТА 

АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ 

ОСНОВИ АТОМНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ 

1. Модель досліду Резерфорда. 

2. Модель атома. Модель ядра атома. 

3. Принцип дії лічильника йонізаційних частинок. 

4. Дозиметри (за наявності) 

Розділ 5. 

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

1. Рівноприскорений рух. 

2. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі. 
3. Рух тіл під дією кількох сил. 

4. Явище інерції. 
5. Взаємодія тіл. 

6. Реактивний рух. 

7. Закони збереження 
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№ 
п/п 

Дата  Тема уроку Домашнє завдання 

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА 18 год 

1 01.09 
 Постійні магніти. Магнітні лінії. Магнітне поле 

Землі 

Вивчити § 1,  
Вправа №1: 
завдання 2,3,5-усно 

2 06.09 
  Дослід Ерстеда. Магнитне поле. Індукція 

магнітного поля 

Вивчити § 2,  
Вправа № 2 (3,4-
усно) 

3 07.09 
 

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера 
Вивчити § 3, 
Вправа № 3(2, 4-
усно; 6- письмово) 

4 08.09 
 Магнітне поле провідника зі струмом. Правило 

свердлика 
Вивчити § 4 

5 13.09 
 Розв'язування задач 

Повт. § 4, Вправа № 
4 (2,5,6,-усно) 

6 14.09  Електромагніти та їх застосування Вивчити § 5 

7 15.09 
 Розв'язування задач 

Повт. § 5,  
Вправа № 5 (7,8) 

8 20.09 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. 

Складання та випробування електромагніту 

Повторити § 5 
Оформити звіт про 
ЛР №1 

9 21.09  Сила Ампера Вивчити § 6,  

10 22.09 
 Розв’язування задач 

Повт. § 6, Вправа № 
6 (1, 3-усно) 

11 27.09 
 Розв'язування задач. Самостійна робота №1 

Повторити § 6,  
Вправа №6  (2, 4, 6) 

12 28.09 
 Електродвигуни. Електровимірювальні прилади 

Вивчити § 7. 
Вправа №7 (4,5) 

13 29.09 
 Досліди Фарадея. Явище електромагнітної 

індукції. Індукційний електричний струм 
Вивчити  § 8.  
Вправа №8 (1,2,) 

14 04.10 
 Розв'язування задач 

Повторити § 8, 
Вправа № 8 (4, 5) 

15 05.10 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. 

Спостереження явища електромагнітної індукції 

Повторити § 8 
Оформити звіт про 
ЛР № 2 

16 06.10 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної 
роботи 

Повт.§ 1- 8 
Виконати «Завдання 
для самоперевірки 
до розділу I  
підручника: № 1 – 4, 
6 – 7, 14 

17 11.10  Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле» Підгот. до захисту 

Фізика й екологія 
Фрагменти відеозаписів науково-популярних 

телепрограм щодо сучасних проблем екології та 

енергетики в Україні та світі 
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навчальних 
проектів. 

18 12.10  Захист навчальних проектів Повт.§ 1- 8 

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА 19 год 

19 13.10 
 Світлові явища. Джерела та приймачі світла. 

Швидкість поширення світла 
Вивчити § 9  
Вправа № 9 (3,7) 

20 18.10 
 Світловий промінь і світловий пучок. Закон 

прямолінійного поширення світла. Сонячне та 

місячне затемнення 

Вивчити § 10,  

21 19.10 
 Розв’язування задач.  

Повторити § 10,  
Вправа № 10 (8, 9) 

22 20.10 
 Відбивання світла. Закон відбивання світла. 

Плоске дзеркало 
Вивчити § 11,  

23 25.10 
 Розв’язування задач. 

Повт. § 10   
Вправа № 11 (1,7,8)  

24 26.10 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. 

Дослідження відбивання світла за допомогою 

плоского дзеркала 

Повторити § 10 
Оформити звіт про 
ЛР № 3 

25 27.10 
 Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. 

Закон заломлення світла 
Вивчити § 12 
Вправа №12 (8)  

26 08.11 
 Розв’язування задач. 

Повторити § 12 
Вправа № 12 (2, 7) 

27 09.11 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. 

Дослідження заломлення світла 

Повторити § 12, 
Оформити звіт про 
ЛР №4 

28 10.11 
 Дисперсія світла. Спектральний склад природного 

світла. Кольори 
Вивчити § 13, 
Вправа № 13 (6) 

29 15.11 
 Лінзи. Оптична сила лінзи 

Вивчити § 14   
Вправа № 14(2, 3,7) 

30 16.11 
 Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні 

пристрої. Формула тонкої лінзи 
Вивчити § 15   
Вправа № 15(1в,г),2 

31 17.11 
 Розв’язування задач. 

Повт. § 15,  
Вправа № 15 (4,6в,8) 

32 22.11 
 Розв’язування задач. Самостійна робота №2 

Повт.§ 10-18.  
Завдання для  

33 23.11 
 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. 

Визначення фокусної відстані та оптичної сили 

тонкої лінзи 

Повторити § 15  
Оформити звіт про 
ЛР №5 

34 24.11 
 Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. 

Вади зору та їх корекція 
Вивчити § 16 
Вправа №16 (6,7).  

35 29.11 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної 
роботи 

Повт.§ 9- 16 
Виконати «Завдання 
для самоперевірки 
до розділу ІI 
підручника: № 
2,3,5,7,10,12,13,15 
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36 30.11 
 

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища» 
Підгот. до захисту 
навчальних 
проектів. 

37 01.12  Захист навчальних проектів Повт.§ 9- 16 

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 9 год 

38 06.12 
 Виникнення та поширення механічних хвиль. 

Фізичні величини, які характеризують хвилі 
Вивчити § 19,  
Вправа № 19(1 – 4) 

39 07.12 
 

Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук 
Вивчити § 18,  
Впр. № 18 (1, 3, 5) 

40 08.12 

 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. 

Дослідження звукових коливань різноманітних 

джерел звуку за допомогою сучасних цифрових 

засобів 

Повт. § 18 
Оформити звіт про 
ЛР №6 

41 13.12 
 

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі Вивчити § 19,   
Вправа № 19 (3, 4) 

42 14.12 
 

Шкала електромагнітних хвиль 
Вивчити § 20,  
Вправа № 20 (5)  

43 15.12 
 Фізичні основи сучасних бездротових засобів 

зв'язку. Радіолокація 
Вивчити § 21 

44 20.12 

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної 
роботи 

Повт.§17-21 
Виконати «Завдання 
для самоперевірки 
до розділу ІIІ  
підручника: № 
1,4,6,7 усно; 
№9,11,13,16-
письмово 

45 21.12 
 Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та 

електромагнітні хвилі» 
Підгот. до захисту 
навчальних проектів 

46 22.12  Захист навчальних проектів Повт.§17-21 

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ 

АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 13 год 

47  
 Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна 

модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи 
Вивчити § 22, 
Вправа № 22(6) 

48  
 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання 
Вивчити § 23,  
Вправа № 23(2,5) 

49  
 Активність радіоактивної речовини. 

Застосування радіоактивних ізотопів 
Вивчити § 24 

50  
 

Розв'язування задач 
Повторити §24, 
Вправа № 24(6)  

51   Розв'язування задач. Самостійна робота №3 Повторити § 24,  

52  
 Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. 

Природний радіоактивний фон. Дозиметри 
Повторити §25, 
Вправа № 25(5) 

53  
 

Розв'язування задач 
Повторити §25, 
Вправа № 25(2,4) 

54   Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор  Вивчити § 26,  
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Вправа № 26 (2) 

55   Розв'язування задач   Повторити § 26 

56  
 Атомна енергетика України. Екологічні проблеми 

атомної енергетики 
Вивчити § 27 
Вправа № 27 (1, 3) 

57  

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної 
роботи 

Повторити § 22-27  
Виконати 
«Завдання для 
самоперевірки до 
розділу ІV 
підручника: № 
2,3,5,6 усно; 
№9,10,12-14-
письмово 

58  

 Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома 

та атомного ядра. Фізичні основи атомної 
енергетики» 

Підгот. до захисту 
навчальних 
проектів 

59   Захист учнівських проектів Повт.§ 22-27 

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Частина І. 21 год 

60  

 Рівноприскорений прямолінійний рух. 

Прискорення. Швидкість рівноприскореного 

прямолінійного руху 

Вивчити § 28, 
Вправа № 28(3) 

61  

 

Розв'язування задач 

Повторити § 28, 
Вправа № 28 
(5,6в,7-графік тіла 
2) 

62  
 Переміщення під час рівноприскореного 

прямолінійного руху. Рівняння координати 
Вивчити § 29,  
Вправа № 29(2) 

63  
 

Розв'язування задач 
Повторити § 29, 
Вправа № 29(3)  

64  
 

Розв'язування задач 
Повт. § 29 Завдання 
добирає вчитель 

65  
 

Розв'язування задач. Самостійна робота№4 
Повт § 29 Завдання 
добирає вчитель 

66  
 Інерціальні системи відліку. Перший закон 

Ньютона 
Вивчити § 30,  
Вправа № 30 (3,6) 

67  
 

Другий закон Ньютона 
Вивчити § 31,  
Вправа № 31(6) 

68  
 

Розв'язування задач 
Повт.§ 31 
Вправа № 31(1.3) 

69  

 

Третій закон Ньютона 
Вивчити § 32,  
Вправа № 32 (1, 4, 
7) 

70  
 Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. 

Прискорення вільного падіння 
Вивчити § 33,  
Вправа № 33(2,4) 

71  
 

Розв'язування задач 
Повт. § 33 Завдання 
добирає вчитель 
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72  
 

Розв'язування задач. 
Повт.§ 33 Завдання 
добирає вчитель 

73  
 

Рух тіла під дією сили тяжіння 
Вивчити § 34,  
Вправа № 34(2в) 

74  

 

Розв'язування задач 
Повт.§ 34 
Вправа № 34(3б, 
5,6) 

75  
 

Розв'язування задач. Самостійна робота№5 
Повт.§ 34 Завдання 
добирає вчитель 

76  
 

Рух тіла під дією кількох сил 
Вивчити § 35,  
Вправа № 35(2,6) 

77  
 

Розв'язування задач 
Повт.§ 35 
Вправа № 35(3) 

78  
 

Розв'язування задач 
Повт.§ 35 
Вправа № 35(7.8) 

79  

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної 
роботи 

Повторити § 28-35  
Виконати 
«Завдання для 
самоперевірки до 
розділу V 
підручника: № 5, 8, 
12, 14 

80  
 Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. 

Закони збереження» 
Повторити § 28-35 

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Частина  ІІ. 18 год 

81  
 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження 

імпульсу  
Вивчити § 36,  
Вправа № 36(2,3,5) 

82  
 

Розв'язування задач 
Повторити § 36 
Вправа № 36(1) 

83  

 

Розв'язування задач 
Повторити § 36 
Завдання добирає 
вчитель 

84  
 Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. 

Досягнення космонавтики 
Вивчити § 37,  
Вправа № 37(6) 

85  

 

Розв'язування задач 
Повторити § 37 
Завдання добирає 
вчитель 

86  
 Застосування законів збереження енергії та 

імпульсу в механічних явищах 
Вивчити § 38,  

87  
 

Розв'язування задач 
Повторити § 38 
Вправа № 38 (1) 

88  

 

Розв'язування задач 
Повторити § 38 
Завдання добирає 
вчитель 

89  

 

Розв'язування задач. Самостійна робота №6 
Повторити § 38 
Завдання добирає 
вчитель 
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38 
 

90  

 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. 

Вивчення закону збереження механічної енергії 

Повторити § 37.38 
Оформити звіт про 
ЛР №7 

91  

 Фундаментальні взаємодії в природі. Межі 
застосування фізичних законів і теорій. 

Фундаментальний характер законів збереження 

Вивчити § 39,  
Вправа № 39 (6) 

92  

 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної 
роботи 

Повт. § 36-39 
Завдання добирає 
вчитель 

93  

 Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. 

Закони збереження» 

Підгот. до захисту 
навчальних 
проектів 

94-

97 
 

 
Захист учнівських проектів Повт. § 28-39 

98  

 
Еволюція фізичної картини світу. Розвиток 

уявлень про природу світла. Фізика і науково-

технічний прогрес 

Написати есе 
«Фізика-наука, що 
дозволить зберегти 
планету Земля для 
нащадків» 

Фізика та екологія 

99  

 Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого 

природокористування та збереження енергії 

§ «Фізика та 
екологія» пункти 1-
4 

100  

 

Альтернативні джерела енергії 

§ «Фізика та 
екологія» пункти 5. 
Підготуватися до 
уроку-семінару 

101  

 Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та 

енергетики в Україні та світі 

Написати есе 
«Фізика перебуває 
в центрі всього» 

102- 

105 
 

 
Резерв  

 


