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Підручник є складовою лінійки для 7–9 класів, 
його зміст сприяє подальшому розвитку фізичної 
культури учнів, комплексному оволодінню ними 
навчальним матеріалом. 
Видається українською та російською мовами.
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За редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Зошит для лабораторних робіт 
• Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
• Збірник задач
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додаткова інформація, тематичне онлайн-тестування

• відеоролики, що унаочнюють фізичний дослід або процес

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• презентації, відеоматеріали, вебінари
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Шановні вчителі!
Ви маєте вибрати нові підручники для 9 класу, з якими будете працювати наступні кілька 

років. Звісно, це відповідальний та нелегкий вибір. Саме від вашого рішення залежить, наскіль-
ки зручно і легко вам самим буде працювати протягом року. Адже саме ви є основною ланкою 
в системі освіти. Ви присвячуєте весь свій час нашим дітям, не просто вчите їх, а допомагаєте їм 
знайти себе, долати труднощі, бути самостійними. 

Ми, зі свого боку, прагнемо полегшити вашу роботу і намагаємося створювати підручники, 
за якими вам буде легко викладати, а учням цікаво вчитися. 

Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника для 9 класу, яка допоможе ознайомитися 
з його концепцією та структурою, особливостями подання навчального матеріалу, а також орі-
єнтовним календарно-тематичним планом курсу.

Демоверсія підручника «Фізика»  
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

(автори В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна;  
за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого)
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу  
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника 

«Фізика» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(автори В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна;  

за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого)

№ з/п Тема уроку
26* Розв’язування задач
27 Лабораторна робота № 4
28 Дисперсія світла. Спектральний склад природного 

світла.  Кольори
29 Лінзи. Оптична сила лінзи
30 Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої.  

Формула тонкої лінзи
31* Розв’язування задач
32 Лабораторна робота № 5
33 Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри.  

Вади зору та їх корекція
34 Узагальнення та систематизація знань
35 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
36 Контрольна робота № 2 
37 Захист учнівських проектів

ІІІ. Механічні та електромагнітні хвилі
38 Виникнення та поширення механічних хвиль.  

Фізичні величини,  які характеризують хвилі
39 Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук
40 Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі
41 Шкала електромагнітних хвиль
42 Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку.  

Радіолокація
43 Узагальнення та систематизація знань
44 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
45 Контрольна робота № 3 
46 Захист учнівських проектів

IV. Фізика атома та атомного ядра. 
Фізичні основи  атомної енергетики

47 Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель 
ядра атома.  Ядерні сили. Ізотопи

48 Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання
49 Активність радіоактивної речовини. Застосування 

радіоактивних  ізотопів
50* Розв’язування задач
51 Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання.  

Природний радіоактивний фон. Дозиметри
52* Розв’язування задач
53 Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор
54* Розв’язування задач
55 Атомна енергетика України. Екологічні проблеми 

атомної  енергетики
56 Узагальнення та систематизація знань
57 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
58 Контрольна робота № 4 
59 Захист учнівських проектів

V. Рух і взаємодія. Закони збереження. 
Частина І

60 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.  
Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

№ з/п Тема уроку
61 Розв’язування задач
62 Переміщення під час рівноприскореного 

прямолінійного руху.  Рівняння координати
63–
64*

Розв’язування задач

65 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
66 Другий закон Ньютона 
67* Розв’язування задач
68 Третій закон Ньютона
69 Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.  

Прискорення вільного падіння
70–
71*

Розв’язування задач

72 Рух тіла під дією сили тяжіння
73–
74*

Розв’язування задач

75 Рух тіла під дією кількох сил
76–
77

Розв’язування задач

78 Узагальнення та систематизація знань 
79 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
80 Контрольна робота № 5 

Частина ІІ
81 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
82–
83*

Розв’язування задач

84 Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки.  
Досягнення космонавтики

85* Розв’язування задач
86 Застосування законів збереження енергії та імпульсу   

в механічних явищах
87– 
88*

Розв’язування задач

89 Лабораторна робота № 6
90 Фундаментальні взаємодії в природі. Межі 

застосування фізичних законів і теорій. 
Фундаментальний характер законів збереження

91 Узагальнення та систематизація знань
92 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
93 Контрольна робота № 6
94–
97*

Захист учнівських проектів

98 Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень  
про природу світла. Фізика і науково-технічний 
прогрес

Фізика та екологія
99 Фізика та екологія.  Фізичні основи бережливого 

природокористування та збереження енергії
100 Альтернативні джерела енергії
101 Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики 

в Україні та світі

 Резерв часу — 4 години. Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики 
в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень. 



Знайомство з підручником
Про авторів

Підручник створений авторським колективом досвідчених педагогів та науковців. 
Серед авторів — доктори фізико-математичних наук, професори, заслужені діячі науки Украї-
ни: академік НАН України, Герой України Віктор Григорович Бар’яхтар; член-кореспондент 
НАН України Станіслав Олекійович Довгий. Їхні наукові досягнення відзначені численними 
міжнародними й вітчизняними преміями та орденами. 
До складу авторського колективу також входять учителі фізики з багаторічним педагогічним 
стажем, учителі-методисти, відмінники народної освіти України Фаїна Яківна Божинова та 
Олена Олександрівна Кірюхіна. Їхні учні неодноразово ставали переможцями олімпіад з фізи-
ки, фахових турнірів та конкурсів.

♦  Підручник призначений для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів

♦  Глибина розкриття тем та їх послідовність повністю 
відповідають чинній програмі з фізики

Підручник містить:
♦  Тексти та ілюстрації для мотивації навчальної діяльності
♦  Алгоритми розв’язування основних типів фізичних задач
♦  Завдання для самоперевірки
♦  Домашні експериментальні завдання
♦  Покрокові описи лабораторних робіт
♦  Тематичне узагальнення та систематизація матеріалу
♦  Приклади практичного застосування фізики
♦  Відомості про досягнення фізики й техніки в Україні

Інтернет-підтримка підручника
♦  Тестові завдання за кожною темою для само-

перевірки та підготовки до контрольних робіт
♦  Відеоролики, що унаочнюють фізичний дослід 

або процес
♦  Додаткові відомості, пов’язані зі змістом па-

раграфів

Загальні відомості

Переваги нашого підручника

Про наш підручник у цифрах

♦  Підручник продовжує лінійку підручників з фізики 
для 7 і 8 класів видавництва «Ранок»

♦  Видається українською та російською мовами

♦  Поєднання традиційних принципів навчання (науковість і доступність, диференціація, гуманізація, на-
ступність, наочність тощо) та сучасних підходів до навчання

♦  Різнорівневий характер подання навчального матеріалу, що дозволяє врахувати здібності й нахили учнів
♦  Достатня кількість вправ, задач, експериментальних завдань
♦  Наявність навчально-методичного комплекту (читайте про це на с. 4 обкладинки)

16,5 x 24,0 см 264 с. 40 параграфів Понад  
600 ілюстрацій

Понад 700 завдань 
і запитань 

В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий Ф. Я. Божинова О. О. Кірюхіна

Зверніть увагу! Зазначені матеріали наразі 
розміщені на сайті для ознайомлення.
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Розділ V. Рух і взаємодія. закони збеРеження

§ 28.  РівнопРискоРений пРямолінійний Рух. 
пРискоРення. Швидкість 
РівнопРискоРеного пРямолінійного Руху

 вивчаючи фізику в 7 класі, ви дізналися про механічний рух і докладно ознайоми-
лися з  найпростішим його різновидом — рівномірним прямолінійним рухом. Розділ 
механіки, що вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний, 
називається кінематикою (від. грецьк. «кінематос» — рух). ми продовжимо вивчати 
кінематику, і сьогодні ви дізнаєтесь про рівноприскорений прямолінійний рух і фізичні 
величини, що його характеризують. але спочатку згадаємо основні поняття кінематики.

1
повторюємо кінематику

механічний рух — це зміна з часом положення тіла в просторі відносно 
інших тіл.

�Розгляньте� рис.� 28.1.� Відносно� яких� тіл� рухаються� зображені� на� ри-
сунку�тіла?�Відносно�яких�тіл�вони�перебувають�у�стані�спокою?�Чому�
механічний� рух� називають� відносним?� �

Описуючи�механічний�рух�тіла,�ми�зазвичай�не�розглядали�рух�окре-
мих� його� точок,� а� зверталися� до� механічної� моделі� тіла� —� матеріальної 
точки.� Далі,� розв’язуючи� задачі� на� механічний� рух� тіла,� ми� також� вважа-
тимемо� тіло� матеріальною� точкою.

матеріальна точка — це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах 
задачі можна знехтувати.

Згадайте:� те� саме� тіло� в� умовах� однієї� задачі� можна� вважати� матері-
альною� точкою,� а� в� умовах� іншої� —� не� можна.�

У�якому�випадку�тіла,�зображені�на�рис.�28.1,�можна�вважати�матері-
альними� точками?

Залежно� від� форми� траєкторії розрізняють� криволінійний� і� прямо-
лінійний� рухи.� Довжина� траєкторії� дорівнює� шляху,� який� подолало� тіло. 
Шлях�l�—�це�скалярна�фізична�величина.�А�от�переміщення�



s �—�напрямле-
ний�відрізок�прямої,�який�з’єднує�початкове�і�кінцеве�положення�тіла,�—�це�
векторна� фізична� величина� (рис.� 28.2).

Якщо� тіло� за� будь-які� рівні� інтервали� часу� здійснює� однакові� перемі-
щення,� то� такий� механічний� рух� називають� рівномірним прямолінійним.�

Рис. 28.1. деякі приклади механічного руху тіл 

ОпрацьОвуємО тЕОрЕтИЧНИЙ  
матЕрІаЛ пІДруЧНИКа
Кількість параграфів у перших чотирьох розділах практично відповідає кіль-
кості годин, відведених програмою на вивчення навчального матеріалу (з ура-
хуванням уроків для систематизації знань, лабораторних і конт рольних робіт, 
для розв’язування задач).

В останньому розділі кількість параграфів набагато менша від кількості відве-
дених програмою годин, адже майже після кожного параграфа слід проводити 
уроки розв’язування задач. 

Вибрана авторами структура враховує специфіку мислення сучасної ди-
тини та надає вчителю майже готовий сценарій уроку, який легко адап-
тувати до рівня підготовки класу, мети й завдань конкретного уроку.

Мотивуючий вступ (емоційне звернення 
до учнів) сприяє зануренню у проблему, 
покликаний по-справжньому зацікавити 
дитину.

У параграфах, зміст яких ґрунтується на 
матеріалі, вивченому в попередньому 
курсі фізики, організовано повторення.
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§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення...Швидкість 


v  рівномірного прямолінійного руху протягом усього часу t спостереження не змінюється ані за значенням, ані за напрямком. Напрямок вектора швидкості збігається з напрямком переміщення 


v s↑↑( ) , а модуль швидкості обчислюють за 
формулою v s

t
= .  

Отже, озброївшись знаннями з попереднього курсу фізики, продовжимо вивчення кінематики. 

2 Даємо означення прискоренняПроведемо простий дослід, для якого візьмемо довгий дерев’яний жолоб і кульку. Піднявши один край жолоба, покладемо на нього кульку й відпустимо. Кулька почне скочуватися (рис. 28.3, а). Бачимо: чим далі буде кулька від верхнього краю жолоба, тим більшу відстань вона долатиме за 1 с. Це означає, що швидкість руху кульки з часом збільшується. Повторимо дослід, збільшивши кут нахилу жолоба (рис. 28.3, б), — у цьому випадку швидкість руху кульки збільшуватиметься ще швидше. Кажуть, що кулька рухається з більшим при-скоренням.

Прискорення — це векторна фі-зична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася: 






a v v

t
= −

0 ,

де 


a  — прискорення руху тіла; 


v0  — початкова швидкість (швидкість руху тіла в момент початку відліку часу); 


v  — швидкість руху тіла через деякий інтервал часу t.
Зазначимо, що в шкільному курсі фізики найчастіше використовують 

Рис. 28.2. Переміщення показує, в якому напрямку та на яку відстань перемістило-ся тіло за певний інтервал часу

Рис. 28.3. Положення кульки, що скочу-ється жолобом, через 1 с, 2 с і 3 с після початку руху 

O


v

1  с 2  с 3  с

X

X

O



v

1  с 2  с 3  с



s

Повторимо математику



v



a

 Якщо напрямок вектора збігається з напрямком осі координат, то проекція вектора на цю вісь дорівнює модулю вектора.
 Якщо напрямок вектора протилежний напрямку осі координат, то проекція вектора дорівнює модулю вектора, узятому зі знаком «–».

Для випадку, поданому на рисунку: a ax = − , v vx = .

X

Кожний параграф має чітку й об-
ґрунтовану структуру. Назви рубрик 
допомагають школярам сфокусува-
тися під час опанування навчального 
матеріалу.

Візуальне оформлення означень, законів 
та основних формул розставляє акценти 
в поданому матеріалі.
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дану формулу, записану в проекціях на вісь 
координат (наприклад, на вісь  OX)*:

ax

v v

t

x x=
− 0

Одиниця прискорення в СІ — метр на се-
кунду в квадраті:

a[ ] = =1
1

2

м с

с

м

с

/
.

Напрямок прискорення збігається з на-
прямком рівнодійної сил, які діють на тіло. 
Якщо прискорення напрямлене в бік руху тіла 
 

a v↑↑( ) , то швидкість руху тіла збільшується 
(рівнодійна «підштовхує» і розганяє тіло). 
Якщо прискорення напрямлене протилежно 

до руху тіла 
 

a v↑↓( ) , то швидкість руху тіла 
зменшується (рівнодійна «заважає» рухові 
й сповільнює його).

 Для кожного із чотирьох випадків 
(рис. 28.4) з’ясуйте, збільшується чи 
зменшується швидкість руху тіла в да-
ний момент часу. Наведіть приклади  
таких рухів. Як буде рухатися тіло, якщо 
прискорення дорівнює нулю?

3
Дізнаємося, який рух називають 
рівноприскореним прямолінійним 

Якщо тіло рухається нерівномірно, його швид-
кість із плином часу безперервно змінюється, 
причому зазвичай за рівні інтервали часу 
швидкість руху тіла змінюється неоднаково 
(рис. 28.5). У цьому навчальному році ви роз-
глядатимете найпростіший вид прискореного 
руху — рівноприскорений прямолінійний рух 
і довідаєтесь, що такий рух буває, якщо рівно-
дійна сил, прикладених до тіла, є незмінною.

Рівноприскорений прямолінійний рух — 
це рух, під час якого тіло рухається прямолі-
нійною траєкторією з незмінним прискорен-
ням. 

* Такий запис позбавляє складних математичних 
дій з векторами і водночас дозволяє врахувати на-
прямки векторів. Далі будемо вважати, що вісь 
OX напрямлена вздовж напрямку руху тіла.

X
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 Рис. 28.4. до завдання в § 28

Рис. 28.5. Прямуючи до школи, 
ви то швидше, то повільніше 
збільшуєте швидкість свого 
руху, іноді сповільнюєте свій 
рух, а якісь інтервали часу ру-
хаєтеся з незмінною швидкістю 

Рис. 28.6. Графік залежності 
a tx ( )  для рівноприскореного 
прямолінійного руху

tt

ax

О

ax > 0

ax < 0

ax = 0



a

x



a

x

1

3

2
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МетодичНі поради
На етапі мотиваці ї доцільно використовувати такі методи: «Фронтальна бесіда», 
«асоціативний кущ», «парад розумних думок». 

під час вивчення нового матеріалу ефективними є такі методи: «Лекція з еле-
ментами фронтальної бесіди», «Критичне читання тексту».

підбиття підсумків уроку доречно здійснювати за допомогою таких методів: 
«Закінчи речення», «Ключові слова», «прес», «Мистецтво ставити запитання».
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Рис. 28.7. Графіки залежності 

v tx( )  для рівноприскореного 

прямолінійного руху.  

Тіло 1 весь час збільшує швид-

кість свого руху: 




a v1 1↑↑ .  

Тіло 2 сповільнює свій рух: 




a v2 2↑↓  (ділянка AB),  

зупиняється (точка B),  

після чого набирає швидкість, 

рухаючись у протилежному  

напрямку, оскільки 




a v2 2↑↑   

(ділянка BC)

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення... 

1

2

2

Під час рівноприскореного руху прискорення тіла не залежить від часу 

(не змінюється), тому графік залежності a tx ( )  являє собою відрізок прямої, 

паралельної осі часу (рис. 28.6).

Зверніть увагу: якщо прискорення тіла дорівнює нулю, тіло не змінює 

швидкості свого руху ані за значенням, ані за напрямком 






v v

t
v v− = ⇒ =





0 0 0 , 

тобто рухається рівномірно прямолінійно. 

4
Визначаємо швидкість рівноприскореного прямолінійного руху 

тіла
Якщо тіло рухається рівноприскорено, то швидкість його руху весь час 

змінюється. Тому далі, говорячи про швидкість руху тіла, матимемо на увазі 

його миттєву швидкість.

Миттєва швидкість — це швидкість руху тіла в даний момент часу, швидкість 

у даній точці траєкторії.

Для обчислення швидкості рівнопри

скореного прямолінійного руху тіла скори

стаємось означенням прискорення. Оскільки 







a
v v

t
=

− 0 , то






v v at= +0

Використовуватимемо цю формулу,  

записану в проекціях на вісь OX, яку спря

муємо вздовж напрямку руху тіла:

v v a t
x x x= +0

 

Якщо задано рівняння швидкості руху 

тіла, то задано й початкову швидкість 


v0( ) , 

і прискорення 


a( )  руху цього тіла. Наприк

лад, рівняння швидкості руху тіла має ви

гляд: v t
x = −20 3 . Це означає, що v x0 20=  м/с, 

ax = −3  м/с2 (початкова швидкість руху тіла 

дорівнює 20 м/с, а її напрямок збігається 

з напрямком осі OX; прискорення дорівнює 

3 м/с2, а знак « − » показує, що напрямок 

прискорення протилежний напрямку осі OX. 

 Визначте початкову швидкість і приско

рення руху тіла, якщо рівняння проек

ції швидкості має вигляд: v t
x = − +10 2 .

Залежність v v a t
x x x= +0

 є лінійною, 

тому графік проекції швидкості — графік за

лежності v tx ( )  — це відрізок прямої, нахиле

ної під певним кутом до осі часу (рис. 28.7). 
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У момент t = 4  с тіло зупинилося, після чого почало рухатись у зворот-
ному напрямку (знак проекції швидкості змінився на протилежний). 

Протягом наступних 3 с тіло рухалось у напрямку осі OX, а швидкість 
його руху збільшувалась.

2. Запишемо рівняння проекції швидкості руху в загальному вигляді: 
v v a tx x x= +0 . Конкретизуємо це рівняння: 

а) за графіком знайдемо проекцію початкової швидкості: v x0 8= −  м/с.
б) оберемо на графіку довільну точку, наприклад точку, якій відповіда-

ють t = 4  с і vx = 0 , і знайдемо проекцію прискорення: 

ax

v v

t

x x= = ( ) =
− − −0 0 8

4
2

м/с

с
 м/с2;  

в) підставимо одержані значення в рівняння проекції швидкості руху 
тіла: v tx = − +8 2 .

3. Прискорення тіла є незмінним ( ax = 2  м/с2), тому графік a tx ( )  — 
пряма, паралельна осі часу й розташована вище від цієї осі (рис. 28.9).

Рис. 28.8. До задачі 2 у § 28

2      4     6  

vx ,
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t, с
0

–4

–8

 Рис. 28.9. До задачі 2 у § 28
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Підбиваємо підсумки
Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, під час якого 
тіло рухається прямолінійною траєкторією з незмінним прискоренням.
Прискорення 



a  — це векторна фізична величина, яка характеризує 
швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швид-

кості до інтервалу часу, за який ця зміна відбулась: 


 

a
v v

t
=

− 0 .

Одиниця прискорення в СІ — метр на секунду в квадраті (м/с2). 
Для рівноприскореного руху: графік залежності проекції прискорення 

від часу a tx ( )  — пряма, паралельна осі часу; швидкість руху змінюється 
лінійно: v v a tx x x= +0 ;  графік залежності v tx ( )  — відрізок прямої, нахиленої 
під певним кутом до осі часу.

Контрольні запитання 
1. Який рух називають рівноприскореним прямолінійним? 2. Дайте означення 
прискорення. 3. Якою є одиниця прискорення в СІ? 4. Який вигляд має графік 
залежності a tx ( ) ? 5. Запишіть рівняння залежності v tx ( ) . Який вигляд має 
графік цієї залежності? 6. Як рухається тіло, якщо напрямок його приско-
рення: а) збігається з напрямком швидкості руху? б) протилежний напрямку 
швидкості руху?

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення... 

Стислі підсумки наприкінці параграфа надають можли-
вість учням визначити й запам’ятати головне.

Запитання, що розта-
шовані в тексті пара-
графа, спонукають зу-
пинитися та обміркувати 
прочитане.
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§ 35. Рух тіла під дією кількох сил

4.  Запишіть рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді та 
в проекціях на о сі координат. Запишіть формули для обчислення сил. 
Одержавши систему рівнянь, розв’яжіть її відносно невідомої величини. 
Якщо в задачі є додаткові умови, використайте їх.

5.  Перевірте одиницю та знайдіть числове значення шуканої величини. 
Проаналізуйте результат і запишіть відповідь.

Під час розв’язування задач систему координат будемо пов’язувати 
з точкою, нерухомою відносно поверхні Землі. Тобто тіло рухається, а осі 
координат залишаються нерухомими. 

Задача 1. Дерев’яний брусок масою 200 г рівномірно тягнуть горизон-
тальною поверхнею за допомогою пружини жорсткістю 40 Н/м. Визначте 
видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя ковзання 0,25.

Аналіз фізичної проблеми. Щоб визна-
чити видовження пружини, слід знати силу 
пружності, яку знайдемо, скориставшись дру-
гим законом Ньютона. Слід урахувати, що 
брусок тягнуть рівномірно, тому прискорення 
його руху дорівнює нулю. 

Виконаємо пояснювальний рисунок, на 
якому зобразимо сили, що діють на тіло, і на-
прямки осей координат.

Дано:
m = 200  г = 0,2 кг
k = 40  Н/м
µ = 0 25,
g = 10  м/с2

Пошук математичної моделі, розв’язання
Запишемо другий закон Ньютона у векторному ви-
гляді: mg F N F



  

+ + + =тертя пруж 0 .
Знайдемо проекції сил на о сі ОХ і ОY, запишемо фор-
мули для обчислення сили пружності та сили тертя 
ковзання:
OX: − + =F Fтертя пруж 0  (оскільки mgx = 0 , Nx = 0 );

OY: N mg− = 0  (оскільки F yтертя = 0 , F yпруж = 0 );
F Nтертя = µ ; F kxпруж = .

Знайти:
x — ?

Розв’язавши систему рівнянь, знайдемо x: 

F Fпруж тертя= ; N mg F mg kx mg x
mg

k
= ⇒ = ⇒ = ⇒ =тертя µ µ µ

.

Перевіримо одиницю, знайдемо значення шуканої величини: 

x[ ] = = = =⋅ ⋅кг м с

Н м

Н

Н м

Н м

Н
м

/

/ /

2

; x = =⋅ ⋅0 25 0 2 10

40
0 0125

, ,
,  (м). 

Відповідь: x = 12 5,  мм.

Задача 2. Обчисліть гальмівний шлях і час гальмування автомобіля, 
якщо він рухався прямою горизонтальною ділянкою дороги й перед почат-
ком гальмування мав швидкість 54 км/год. Коефіцієнт тертя ковзання гуми 
по бетону — 0,75.

Y

X



N

О mg




Fтертя
F
��

пруж
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Аналіз фізичної проблеми. Щоб визначити 
гальмівний шлях і час гальмування автомобіля, не-
обхідно знати прискорення його руху. Прискорення 
знайдемо, скориставшись другим законом Ньютона. 

Виконаємо пояснювальний рисунок, на якому 
зазначимо сили, що діють на автомобіль, напрямки 
осей координат, початкової швидкості, переміщення 
та прискорення (автомобіль зупиняється, тому кін-
цева швидкість його руху дорівнює нулю, а напря-
мок прискорення протилежний напрямку руху).

Дано:
v0 54=  км/год =  
 = 15 м/с
µ = 0 75,
g = 10  м/с2

v = 0

Пошук математичної моделі, розв’язання
Згідно з другим законом Ньютона:

mg F N ma


 



+ + =тертя .
Знайдемо проекції сил на о сі ОХ і ОY, запишемо фор-
мулу для обчислення сили тертя ковзання:
OX: − = −F maтертя  (оскільки mgx = 0 , Nx = 0 );
OY: N mg− = 0  (оскільки F yтертя = 0 , ay = 0 ); F Nтертя = µ .
Розв’язавши систему рівнянь, знайдемо a:
N mg F mg mg ma a g= ⇒ = ⇒ = ⇒ =тертя µ µ µ .

Знайти:
s — ? 
t — ?

Гальмівний шлях і час руху визначимо, скориставшись формулами: 

sx

v v

a

x x

x

=
−2

0
2

2
; v v a tx x x= +0 .

Урахувавши, що vx = 0 ; v vx0 0= ; a ax = − ; s sx = , маємо: s
v

a
= 0

2

2
; 0 0= −v at . 

Отже, v at t
v

a0
0= ⇒ = . З огляду на те що a g= µ , остаточно отримуємо: 

s
v

g
= 0

2

2µ
; t

v

g
= 0

µ
.

Перевіримо одиниці, знайдемо значення шуканих величин: 

s[ ] = = =⋅

⋅

м с

м с

м с

с м
м

2 2 2

2

/

/
, s = =15

15

2

15  (м); t[ ] = = =⋅
⋅

м с

м с

м с

м с
с

/

/ 2

2

, t = =15

7 5
2 5

,
,  (с).

Аналіз результатів. Отримано реальний результат, адже гальмівний шлях 
автомобіля дійсно досить великий. Пам’ятайте про це і ніколи не пору-
шуйте правил дорожнього руху! 

Відповідь: s = 15  м; t = 2 5,  с.
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P  — сила, з якою тіло діє на горизонтальну 
опору або вертикальний підвіс. Ця сила діє на опору (або 
підвіс) і за третім законом Ньютона завжди дорівнює за 
модулем або силі нормальної реакції опори (P = N, тобто 
з якою силою тіло діє на опору, з такою самою силою 
опора діє на тіло), або силі натягу підвісу (P = Fнатягу). 



N



P


P



Fнатягу

уЧИмОСЯ рОЗв’ЯЗуватИ ЗаДаЧІ 
та вИКОНуватИ прОЕКтИ

Навчальна програма курсу фізики націлює учнів на застосування 
в ході розв’язування задач певних етапів діяльності. 

Автори підручника допомагають школярам опанувати ці етапи: від 
аналізу фізичної проблеми та пошуку її математичної моделі до 
аналізу одержаного результату. Адже тільки в цьому випадку мож-
ливе свідоме застосування учнями отриманих знань на практиці. 

покрокові роз в’я-
зання типових задач

аналіз одержаних 
результатів

МетодичНі поради
опрацювання розв’язань типових задач радимо виконувати таким чином: спочатку учні 
уважно слухають докладні пояснення вчителя щодо розв’язування задачі або уважно 
ознайомлюються з відповідним матеріалом у підручнику, а потім самостійно (без до-
помоги вчителя або підручника) записують розв’язання в зошит.

аналіз фізичної 
проблеми

пошук матема-
тичної моделі

розв’язання
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Розділ V. Рух і взаємодія. закони збеРеження

§ 35. Рух тіла під дією кількох сил

 вивчаючи цей параграф, ви ознайомитеся з основними етапами розв’язання задач із 
динаміки, розглянете приклади розв’язання деяких ключових задач. матеріал пара-
графа слід ретельно опрацювати, адже з подібними задачами ви будете зустрічатися 
в ході вивчення всього подальшого курсу фізики.

1
Згадуємо сили
З огляду на тему параграфа перш за все слід згадати означення деяких 

сил, з якими ви ознайомилися в курсі механіки 7 класу, формули для їх 
визначення, а також напрямок їхньої дії. 

Сила тяжіння


Fтяж

Сила тертя  
ковзання 



Fтертя

Сила пружності


Fпруж

Сила Архімеда


Fарх

сила, з якою 
Земля притягує 
до себе тіла,  
що перебувають 
на її поверхні 
або поблизу неї

сила, яка  
виникає  
внаслідок  
ковзання одного 
тіла по поверхні 
іншого

сила, яка  
виникає під час 
деформації тіла 

виштовхувальна 
сила, яка діє  
на тіло,  
занурене  
в рідину або газ

F mgтяж = F Nтертя = µ F k xпруж = F gVарх рід газу зан= ρ ( )

напрямлена вер-
тикально вниз  
і прикладена  
до центра  
тяжіння тіла

напрямлена 
проти руху тіла 
і діє вздовж  
поверхні дотику 
тіл 

напрямлена 
протилежно ви-
довженню і діє 
вздовж шнура 
або пружини

напрямлена вер-
тикально вгору 
і прикладена до 
центра зануреної 
частини тіла



Fтяж



Fтертя ковз

F
��

пруж



Fарх

2
учимося розв’язувати задачі 

Алгоритм розв’язування задач із динаміки
1.  Уважно прочитайте умову задачі. З’ясуйте, які сили діють на тіло, яким 

є характер його руху (рухається це тіло з прискоренням чи рівномірно 
прямолінійно).

2.  Виконайте пояснювальний рисунок, на якому зазначте сили, що діють 
на тіло, і напрямок прискорення руху тіла.

3.  Виберіть інерціальну систему координат. Осі координат бажано спряму-
вати так, щоб якнайбільше сил було напрямлено вздовж цих осей (це 
не змінить результату розв’язання, але значно його спростить).

233

§ 35. Рух тіла під дією кількох сил

4.  Запишіть рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді та 
в проекціях на о сі координат. Запишіть формули для обчислення сил. 
Одержавши систему рівнянь, розв’яжіть її відносно невідомої величини. 
Якщо в задачі є додаткові умови, використайте їх.

5.  Перевірте одиницю та знайдіть числове значення шуканої величини. 
Проаналізуйте результат і запишіть відповідь.

Під час розв’язування задач систему координат будемо пов’язувати 
з точкою, нерухомою відносно поверхні Землі. Тобто тіло рухається, а осі 
координат залишаються нерухомими. 

Задача 1. Дерев’яний брусок масою 200 г рівномірно тягнуть горизон-
тальною поверхнею за допомогою пружини жорсткістю 40 Н/м. Визначте 
видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя ковзання 0,25.

Аналіз фізичної проблеми. Щоб визна-
чити видовження пружини, слід знати силу 
пружності, яку знайдемо, скориставшись дру-
гим законом Ньютона. Слід урахувати, що 
брусок тягнуть рівномірно, тому прискорення 
його руху дорівнює нулю. 

Виконаємо пояснювальний рисунок, на 
якому зобразимо сили, що діють на тіло, і на-
прямки осей координат.

Дано:
m = 200  г = 0,2 кг
k = 40  Н/м
µ = 0 25,
g = 10  м/с2

Пошук математичної моделі, розв’язання
Запишемо другий закон Ньютона у векторному ви-
гляді: mg F N F



  

+ + + =тертя пруж 0 .
Знайдемо проекції сил на о сі ОХ і ОY, запишемо фор-
мули для обчислення сили пружності та сили тертя 
ковзання:
OX: − + =F Fтертя пруж 0  (оскільки mgx = 0 , Nx = 0 );

OY: N mg− = 0  (оскільки F yтертя = 0 , F yпруж = 0 );
F Nтертя = µ ; F kxпруж = .

Знайти:
x — ?

Розв’язавши систему рівнянь, знайдемо x: 

F Fпруж тертя= ; N mg F mg kx mg x
mg

k
= ⇒ = ⇒ = ⇒ =тертя µ µ µ

.

Перевіримо одиницю, знайдемо значення шуканої величини: 

x[ ] = = = =⋅ ⋅кг м с

Н м

Н

Н м

Н м

Н
м

/

/ /

2

; x = =⋅ ⋅0 25 0 2 10

40
0 0125

, ,
,  (м). 

Відповідь: x = 12 5,  мм.

Задача 2. Обчисліть гальмівний шлях і час гальмування автомобіля, 
якщо він рухався прямою горизонтальною ділянкою дороги й перед почат-
ком гальмування мав швидкість 54 км/год. Коефіцієнт тертя ковзання гуми 
по бетону — 0,75.

Y

X



N

О mg




Fтертя
F
��

пруж

для більшості типових 
задач надано алгоритми 
розв’язання.



5

Ідеї особистісно орієнтованого навчання реалізовано, зокрема, через за-
безпечення можливості вибору учнем завдань відповідно до рівня своїх 
навчальних можливостей.

Деякі поради щодо організації проектної діяльності учнів, а також теми 
рефератів і досліджень стануть у пригоді й учню, і вчителю під час ви-
бору теми, виконання та презентації навчальних проектів.
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Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Орієнтовні теми проектів
1.	 Звуки	 в	 житті	 людини.
2.	 Застосування	 інфра-	 й	 ультразвуків	 у	 техніці.	
3.	 Вібрації	 й	 шуми	 та	 їхній	 вплив	 на	 організми.
4.	 Електромагнітні	 хвилі	 в	 природі	 й	 техніці.
5.	 Вплив	 електромагнітного	 випромінювання	 на	 організм	 людини.
6.	 Види	 шумового	 забруднення.	 Вимірювання	 рівня	 шумового	 за-

бруднення.	Вивчення	впливу	шумового	забруднення	на	організми.
7.	 Духові	 музикальні	 інструменти.

Теми рефератів і повідомлень
1.	 Механізм	 утворення	 хвиль	 на	 поверхні	 води.
2.	 Дивовижне	 відлуння.
3.	 Що	 таке	 акустичні	 резонатори	 і	 де	 їх	 застосовують.
4.	 Ефект	 Доплера	 та	 його	 використання	 для	 контролю	 швидкості	

руху	 транспортних	 засобів.
5.	 Чоловічі,	 жіночі,	 дитячі	 голоси:	 як	 і	 чому	 вони	 відрізняються.
6.	 Засоби	 захисту	 від	 шумів	 у	 мегаполісах.
7.	 Ультразвукова	 кавітація.	
8.	 Застосування	 ультразвуку	 в	 техніці.
9.	 Утворення	інфразвуку	в	океані.	Негативний	вплив	інфразвуку	на	

стан	 людини.
10.	 Візуалізація	 звукових	 коливань.
11.	 Радіохвилі	 в	 нашому	 житті.
12.	 Історія	 винайдення	 радіо.
13.	 Електромагнітний	 смог.	 	
14.	 Використання	 радіолокації	 в	 астрономії.
15.	 Ефект	Доплера	в	астрономії,	або	Як	доведено,	що	галактики	роз-

літаються.
16.	 Дія	 ультрафіолетового	 випромінювання	 на	 організм	 людини.	
17.	 В.	 Рентґен	 чи	 І.	 Пулюй	 —	 хто	 був	 першим?
18.	 Світло	—	це	хвиля	чи	потік	частинок?	Вивчення	світлових	явищ.

Теми експериментальних досліджень
1.	 Виготовлення	 різноманітних	 джерел	 звуку	 та	 вивчення	 їхніх	

акустичних	 характеристик.
2.	 З’ясування	 залежності	 висоти	 звуку	 від	 частоти	 коливань	 дже-

рела	 звукових	 хвиль.
3.	 Вивчення	процесів	відбиття,	заломлення	та	накладання	механіч-

них	 хвиль	 на	 поверхні	 води.

Перед початком роботи над проектом, рефератом, проведенням екс-
периментального дослідження уважно ознайомтеся з порадами, поданими 
в Додатку наприкінці підручника.
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в Додатку наприкінці підручника.
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§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

Контрольні запитання
1. Яку роль відіграє світло в житті людини? 2. Дайте означення джерела 
світла. Наведіть приклади. 3. Чи є Місяць джерелом світла? Поясніть свою 
відповідь. 4. Наведіть приклади природних і штучних джерел світла. 5. Що 
спільного мають теплові і люмінесцентні джерела світла? Чим вони відріз-
няються? 6. За яких умов джерело світла вважають точковим? 7. Які при-
строї називають приймачами світла? Наведіть приклади природних і штучних 
прий мачів світла. 8. Якою є швидкість поширення світла у вакуумі? 

Вправа № 9
1. Установіть відповідність між джерелом світла (рис. 1) і його видом.

Телефон

Факел

Світлячок

Рис. 1

	 А природне теплове В штучне теплове
 Б природне люмінесцентне Г	 штучне люмінесцентне
2. Для кожного рядка визначте «зайве» слово або словосполучення. Поясніть 

свій вибір.
 а) полум’я свічки, Сонце, зоря, Місяць, світлодіодна лампа;
 б) екран увімкненого комп’ютера, блискавка, лампа розжарення, факел;
 в) лампа денного світла, полум’я газового пальника, багаття, радіолярія.
3. За який приблизно час світло проходить відстань від Сонця до Землі — 

150 млн км?
4. У яких із зазначених випадків Сонце можна вважати точковим джерелом 

світла? 
 а) спостереження сонячного затемнення;
 б) вимірювання висоти, на якій розташоване Сонце відносно Землі;
 в) спостереження Сонця з космічного корабля, який летить за межами  

Сонячної системи;
 г) визначення часу за допомогою сонячного годинника. 
5. Однією з одиниць довжини, яку застосовують в астро-

номії, є світловий рік. Скільки метрів становить світ-
ловий рік, якщо він дорівнює відстані, що її проходить 
світло у вакуумі за один рік? 

6. Скористайтеся додатковими джерелами інформації та 
дізнайтеся, хто першим виміряв швидкість поширення 
світла. Що саме стало поштовхом для вченого? 

7. На рис. 2 зображено прямокутний трикутник ACB; ви-
соту CD проведено з вершини прямого кута, KD  CB. 
Назвіть усі зображені на рисунку подібні трикутники. 

DK

C

A

B

Рис. 2
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Запитання репродуктивного харак-
теру — відповіді на них є в тексті 
параграфа.

Завдання, диференційовані за рівнем складності, — 
від доволі простих, що потребують лише уважності, 
до творчих, розв’язування яких вимагає кмітливості 
й наполегливості.

Завдання на повторення — актуалізують знання, 
отримані на попередніх уроках фізики або під час 
вивчення інших предметів.
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Розділ II. Світлові явища

5.	 Предмет	був	розташований	на	відстані	30	см	від	плоского	дзеркала.	Потім	предмет	пересунули	від	дзеркала	на	10	см	у	напрямку,	перпендикулярному	до	поверхні	дзеркала,	і	на	15	см	—	паралельно	їй.	Якою	була	відстань	між	предметом	 і	 його	 зображенням?	 якою	 вона	 стала?6.	 Ви	прямуєте	до	дзеркальної	вітрини	зі	швидкістю	4	км/год.	З	якою	швид-кістю	наближається	до	вас	ваше	зображення?	На	скільки	скоротиться	від-стань	 між	 вами	 і	 вашим	 зображенням,	 коли	 ви	 пройдете	 2	 м?	7.	 Сонячний	промінь	відбивається	від	поверхні	озера.	Кут	між	 падаючим	 променем	 і	 горизонтом	 удвічі	 більший,	ніж	кут	між	падаючим	і	відбитим	променями.	Чому	до-рівнює	 кут	 падіння	 променя?
8.	 Дівчинка	 дивіться	 у	 дзеркало,	 що	 висіть	 на	 стіні	 під	невеликим	 кутом	 (рис.	 2).	 Виконайте	 схематичний	 ри-сунок	 у	 зошиті.	
	 1)	 Побудуйте	 зображення	 дівчинки	 у	 дзеркалі.		 2)	 Знайдіть	 графічно,	 яку	 частину	 свого	 тіла	 бачить	 	дівчинка.
	 3)	 Знайдіть	 графічно	 область,	 із	 якої	 дівчинку	 видно	 	повністю.
	 4)	Які	спостерігатимуться	зміни,	якщо	дзеркало	посту-пово	 затуляти	 непрозорим	 екраном?9. Уночі	у	світлі	фар	автомобіля	калюжа	на	асфальті	зда-ється	 водієві	 темною	 плямою	 на	 світлішому	 тлі.	 Чому?	10.	 На	 рис.	 3	 зображено	 хід	 променів	 у	 перископі	 —	 при-строї,	 дія	 якого	 ґрунтується	 на	 прямолінійному	 по-ширенні	 світла.	 Поясніть,	 як	 працює	 цей	 пристрій.	Скористайтеся	 додатковими	 джерелами	 інформації	 та	дізнайтеся,	 де	 його	 застосовують.

Лабораторна робота № 3

тема. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.
Мета роботи: експериментально перевірити закони відбивання світла.
обладнання: лінійка, транспортир, олівець, джерело світла (свічка або електрична лампочка на підставці), плоске дзеркало, екран зі щілиною, кілька чистих білих аркушів.

ВказіВки до роботи
 Підготовка до експерименту

1.	 Перш	 ніж	 виконувати	 роботу,	 згадайте:	 1)	 вимоги	 безпеки	 під	 час	 роботи	 зі	 скляними	 предметами;	 2)	 закони	 відбивання	 світла;

Рис. 2

Рис. 3
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Лабораторна робота № 3

2.	 Зберіть	 експериментальну	 установку	 (див.	 рисунок).	
	 Для	 цього:
	 1)	 установіть	 екран	 зі	 щілиною	 на	 бі-

лому	 аркуші;
	 2)	 переміщуючи	 джерело	 світла,	

отримайте	 на	 папері	 тонку	 яскраву	
смужку;

	 3)	 під	 деяким	 кутом	 до	 смужки	 та	 перпендикулярно	 до	 аркуша	
установіть	 плоске	 дзеркало,	 переконавшись,	 що	 відбитий	 пучок	
світла	 також	 дає	 на	 аркуші	 добре	 помітну	 смужку.	

 Експеримент
Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац).
1.	 Добре	 заточеним	 олівцем	 накресліть	 на	 папері	 лінію	 вздовж	 дзер-

кала.	 Поставте	 на	 папері	 три	 точки:	 першу	 —	 посередині	 пада-
ючого	 пучка	 світла,	 другу	 —	 посередині	 відбитого	 пучка	 світла,	
третю	 —	 у	 місці	 падіння	 світлового	 пучка	 на	 дзеркало.	

2.	 Повторіть	 дії	 ще	 кілька	 разів	 (на	 різних	 аркушах),	 установлюючи	
дзеркало	 під	 різними	 кутами	 до	 падаючого	 променя.


Опрацювання результатів експерименту
Для	 кожного	 досліду:

	 1)	 побудуйте	 промінь,	 що	 падає	 на	 дзеркало,	 та	 відбитий	 промінь;
	 2)	 	із	точки	падіння	променя	встановіть	перпендикуляр	до	лінії	вздовж	

дзеркала;	
	 3)	 	позначте	та	виміряйте	кут	падіння	і	кут	відбивання	світла.	Резуль-

тати	 вимірювань	 занесіть	 до	 таблиці.

Номер	 досліду Кут	 падіння	α,	 градус Кут	 відбивання	β,	 градус

1

…

 Аналіз експерименту та його результатів
Проаналізуйте	 експеримент	 та	 його	 результати.	 Зробіть	 висновок,	

у	якому	зазначте:	1)	яке	співвідношення	між	кутом	падіння	світлового	про-
меня	 та	 кутом	 його	 відбивання	 ви	 встановили;	 2)	 чи	 виявилися	 результати	
дослідів	 абсолютно	 точними,	 а	 якщо	 ні,	 то	 в	 чому	 причини	 похибки.

+ Творче завдання
Скориставшись	 рисунком,	 продумайте	 та	

запишіть	 план	 проведення	 експерименту	 з	 ви-
значення	 висоти	 кімнати	 за	 допомогою	 плоского	
дзеркала;	 зазначте	 необхідне	 обладнання.	 У	 разі	
можливості	 проведіть	 експеримент.

D

A C E

α β

B

H

L l

h

ФОрмуємО уЗагаЛьНЕНЕ 
ЕКСпЕрИмЕНтаЛьНЕ вмІННЯ 

Підручник містить описи всіх лабораторних робіт, 
запропонованих навчальною програмою. Описи ро-
біт подано відповідно до етапів проведення фізич-
ного експерименту й доповнено творчими завдан-
нями та завданнями «із зірочкою».

МетодичНі поради
Завдання «із зірочкою» не є обов’язковими для 
виконання, але радимо пропонувати їх усім учням 
з метою пропедевтики — для формування нави-
чок правильного запису результатів експерименту. 
також доцільно давати учням можливість звітувати 
про результати виконання експериментальних за-
вдань (демонстрація фотографій, відеозвіт, про-
ведення один раз на семестр конкурсу дослідників 
тощо).

Етапи виконання лабораторної роботи

 y підготовка до експерименту
 y експеримент
 y опрацювання результатів  

експерименту
 y аналіз експерименту та його  

результатів
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§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла...

5.	 Чому	літак,	що	летить	на	великій	висоті,	не	утворює	тіні	навіть	сонячного	

дня?	 Поясніть	 свою	 відповідь,	 виконавши	 відповідний	 рисунок.

6.	 Космонавт,	перебуваючи	на	Місяці,	спостерігає	Землю.	Що	побачить	космо-

навт	у	той	момент,	коли	на	Землі	буде	повне	місячне	затемнення?	часткове	

затемнення	 Місяця?	

7.	 Поміркуйте,	 чому	 місячне	 затемнення	 ми	 спостерігаємо	 частіше,	 ніж	 со-

нячне,	 адже	 за	 рік	 їхня	 кількість	 майже	 однакова.	

8.	 Пряму	 алею	 парку	 освітлює	 електричний	 ліхтар.	

Запропонуйте	спосіб	оцінити,	на	який	висоті	висить	

ліхтар,	без	приладів	для	вимірювання	довжини.	Під-

казка:	 ви	 самі	 перебуваєте	 на	 цій	 алеї	 й	 дещо	 про	

себе	 знаєте.	

9.	 На	 рис.	 4	 зображено	 прямокутний	 трикутник.	 Ка-

тет	а	дорівнює	5	см,	кут	a	—	30°.	Визначте	довжини	

гіпотенузи	та	другого	катета	трикутника.	Розв’яжіть	

задачу	 двома	 способами.	

Експериментальні завдання

1.	 Розташуйте	 свічку	 або	 настільну	 лампу	 на	 відстані	 30–40	 см	 від	 стіни.	

Між	стіною	та	свічкою	помістіть	долоню.	Змінюючи	відстань	від	свічки	до	

долоні,	спостерігайте	зміни,	що	відбуваються	на	стіні.	Опишіть	і	поясніть	

свої	 спостереження.

2.	 Запропонуйте	спосіб,	як,	використовуючи	шпильки,	можна	перевірити,	чи	

є	 прямою	 лінія,	 проведена	 на	 картоні.

3.	 Виготовте	 камеру-обскуру	 (від	 лат.	 camera	 —	 кімната,	 obscura	 —	 темна),	

або,	 як	 її	 ще	 називають,	 пінхол-камеру	 (від	 англ.	 pinhole camera	 —	 ка-

мера	з	отвором).	Схему	дії	цього	пристрою	знайдено	в	роботах	Аристотеля	

(IV	ст.	до	н.	е.)	і	китайського	філософа	Мо Ті	(V	ст.	до	н.	е.).	Камеру-обскуру	

вважають	 «попередницею»	 сучасного	 фотоапарата.

	 Для	 виготовлення	 камери:

	 1)	 візьміть	 картонну	 коробку	 та	 зробіть	 екран:	 виріжте	 в	 одній	 із	 стінок	

коробки	невелике	віконце	(рис.	5,	а)	і	заклейте	віконце	калькою	(рис.	5,	б);

	 2)	на	протилежному	боці	коробки	зробіть	отвір	діаметром	приблизно	1	мм	

(рис.	 5,	 в).	

ПВА

 а б в

Рис. 5

	 У	 затемненому	 приміщенні	 наведіть	 отвір	 у	 камері	 на	 запалену	 свічку	

й	 отримайте	 зображення	 полум’я	 на	 екрані.	 Яким	 є	 це	 зображення:	 пря-

мим	 чи	 перевернутим,	 збільшеним	 чи	 зменшеним,	 чітким	 чи	 розмитим?	

Скориставшись	 законом	 прямолінійного	 поширення	 світла,	 поясніть,	 як	

утворюється	 це	 зображення.

Рис. 4

a

a

експериментальні завдання, що подані май-
же після кожного параграфа, надають мож-
ливість учню відчути себе дослідником. Ці 
завдання не потребують спеціального об-
ладнання та легко виконуються в домашніх 
умовах.
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СИСтЕматИЗуємО  
та уЗагаЛьНюємО ЗНаННЯ

МетодичНі поради
доброго результату на контрольній роботі можна досягти, якщо після 
уроку узагальнення провести усне опитування кожного учня. Як показує 
досвід, цілком можливо впоратися з опитуванням протягом одного уроку, 
якщо заздалегідь підготуватися. а допомогти в цьому можуть матеріали, 
розміщені на електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua.

112

Розділ II. Світлові явища

Завдання для самоперевірки до роЗділу II  
«світлові явища»
Завдання 1–8 містять тільки одну правильну відповідь.

1. 	 (1 бал)	 Яке	 оптичне	 явище	 ілюструє	 фо-
тографія	 (рис.	 1)?	
а)	відбивання	світла;
б)	поглинання	світла;
в)	дисперсію	світла;
г)	заломлення	світла.

2. 	 (1 бал)	Який	закон	підтверджується	існу-
ванням	 сонячних	 і	 місячних	 затемнень?	
а)	закон	відбивання	світла;
б)	закон	прямолінійного	поширення	світла;
в)	закон	збереження	енергії;
г)	закон	заломлення	світла.

3. 	 (1 бал)	 Яким	 є	 зображення	 предмета	 у	 плоскому	 дзеркалі?	
а)	збільшеним	дійсним;	 в)	зменшеним	уявним;
б)	рівним	дійсним;	 г)	рівним	уявним.

4.	 (1 бал)	 Промінь	 світла	 падає	 з	 повітря	 на	 пластину	 зі	 скла	 (рис.	 2).		
На	 якому	 з	 наведених	 рисунків	 правильно	 зазначено	 всі	 три	 кути:	 кут	
падіння	 α ,	 кут	 відбивання	 β 	 і	 кут	 заломлення	 γ ?	

а)	1;
б)	2;	
в)	3;
г)	4.	

5.	 (2 бали)	У	якій	точці	(рис.	3)	розташоване	зобра-
ження	 джерела	 світла	 S	 у	 плоскому	 дзеркалі?
а)	1;	 б)	2;	 в)	3;	
г)	зображення	в	дзеркалі	немає.

6.	 (2 бали)	Чому	дорівнює	оптична	сила	лінзи,	хід	
променів	 у	 якій	 показано	 на	 рис.	 4?	 Масштаб:	
1	 клітинка	 —	 1	 см.	
а)	–0,04	дптр	 в)	+25	дптр
б)	+4	дптр	 г)	+50	дптр.

7.	 (2 бали)	Яку	ваду	зору	має	людина,	якщо	
вона	 носить	 окуляри,	 нижня	 частина	
яких	 —	 опуклі	 стекла,	 а	 верхня	 части-
на	 —	 плоскі?
а)	далекозорість;	
б)	короткозорість;	
в)	людина	не	має	вад	зору;
г)	визначити	неможливо.

1S
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Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Підбиваємо Підсумки розділу III  
«механічні та електромагнітні хвилі»

1. Ви довідалися про існування механічних хвиль та їх види.

Поздовжні Поперечні

Швидкість поширення хвилі  
 v[ ] = 1 м с/

Чутний звук 
(20 Гц — 20 кГц)

Формула хвилі: v = λν

Частота хвилі  
ν[ ] = 1 Гц

Інфразвук  
(1 мГц — 20 Гц)

Довжина хвилі 
λ[ ] = 1 м  

Ультразвук 
(понад 20 кГц)

мЕХаНіЧНі Хвилі

ФізиЧНі вЕлиЧиНи

звукові Хвилі

Частинки коливаються вздовж  
напрямку поширення хвилі



v

Стиснення та розтягнення  
середовища

Дорівнює частоті ко-
ливань джерела хвилі

Чинить негативний 
вплив на здоров’я 
людини 

Дослідження гли-
бин — ехолокація

Висота звуку визначається 
частотою звукової хвилі;
гучність — амплітудою

Змінюється під час переходу  
з одного середовища в інше

Частинки коливаються перпендику-
лярно до напрямку поширення хвилі



v

Відносний зсув шарів середовища

Механічна хвиля — поширення коливань у пружному середовищі. 

Джерело хвилі — 
тіло, яке коливається

2. Ви дізналися про фізичні величини, які характеризують механічні 
хвилі, та встановили співвідношення між ними.

3. Ви ознайомилися зі звуковими хвилями та з’ясували, що звукові 
хвилі — це поздовжні механічні хвилі певної частоти.

Перенесення енергії без перене-
сення речовини

Сторінки «підбиваємо підсумки розділу» допомо-
жуть систематизувати вивчений теоретичний мате-
ріал. Кольорові узагальнюючі схеми, що подані за 
певним планом, сприятимуть кращому орієнтуван-
ню учнів у темі, зв’язках між поняттями, величина-
ми, дозволять «розкласти по полицях» отриману 
інформацію. 

Завдання для самоперевірки до розділу мають певні 
«вагові бали» та відповіді. Це допоможе учням оцінити 
рівень своїх навчальних досягнень, своєчасно виявити 
й усунути прогалини в знаннях та почуватися впевнено 
під час виконання контрольної роботи.



8

Дистанційне зондування Землі

Дистанційним зондуванням Землі (ДЗЗ) називають спостереження 

й вивчення поверхні нашої планети за допомогою приладів, розміщених 

від неї на далекій відстані (наприклад, на супутниках або літаках). Де 

використовують цей метод?

Почнемо з прогнозу погоди. З технічної точки зору це найпростіша 

галузь застосування ДЗЗ, разом із тим отриманими даними користують-

ся практично всі. Тому саме на цьому прикладі розповімо, як працює 

вся система.

Згадаймо, що зазвичай телевізійні про-

гнози погоди супроводжуються демонстрацією 

знімків із космосу (рис. 1). Проте зрозуміло, 

що яскраві картинки на телеекрані — це, звіс-

но, не все, що потрібне для прогнозу погоди. 

Конкретний супутник не може сфотогра-

фувати всю поверхню Землі відразу. Як фари 

автомобіля освітлюють тільки дорогу, зали-

шаючи узбіччя в темряві, так і супутник, об-

літаючи навколо Землі, «бачить» тільки певну 

смугу. Ширина цієї смуги може коливатися 

від 7 до 1500 км. Ширина смуги огляду зале-

жить від необхідної точності обстеження: чим 

більш детальна інформація одержується, тим 

вужча смуга.

Рис. 1. Телевізійний прогноз 

погоди з використанням  
супутникових знімків

Теоретичну частину підручника доповне-
но рубриками «Енциклопедична сторін-
ка» і «Фізика і техніка в Україні», що 
стимулюють пізнавальний інтерес учнів, 
сприяють вихованню національної свідо-
мості.

енциклопедична сторінка

Інформаційне наповнення форзаців (інструкція з безпеки для 
учнів під час проведення занять у кабінеті фізики, основні фор-
мули курсу фізики 9 класу, пам’ятки) допоможе вчителеві й буде 
корисним для учнів.

На «енциклопедичних 
сторінках» вибудовуєть-
ся місток між здобутка-
ми вчених минулого та 
науковими досягнення-
ми сьогодення, які вті-
лено в найсучасніших 
приладах та установках.

КОрИСтуємОСЯ 
ДОДатКОвИмИ матЕрІаЛамИ  
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§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

3.	 Два	 легкорухомі	 візки	 масами	 2	 і	 6	 кг	 рухаються	 назустріч	 один	 одному	 зі	
швидкостями	2	і	3	м/с	відповідно.	Після	зіткнення	візки	почали	рухатись	як	
одне	ціле.	Визначте	модуль	і	напрямок	швидкості	руху	візків	після	зіткнення.

4.	 Із	човна	масою	200	кг,	який	рухається	зі	швидкістю	2	м/с,	у	горизонтальному	
напрямку	 зі	 швидкістю	 6	 м/с	 стрибає	 хлопчик	 масою	 50	 кг.	 Визначте,	 яку	
швидкість	має	човен	після	стрибка,	якщо	хлопчик	стрибає:	а)	з	корми	човна,	
горизонтально,	 в	 бік,	 протилежний	 рухові	 човна;	 б)	 з	 носа	 човна,	 горизон-
тально,	 в	 напрямку	 руху	 човна;	 в)	 з	 носа	 човна	 під	 кутом	 45°	 до	 горизонту.

5.	 Складіть	 і	 розв’яжіть	 задачу	 за	 даними	 рис.	 2.

До	 зіткнення
m1 =	10	 кг m2 =	8	 кг

v1 =	20	 м/с v2 =	5	 м/с

m1 =	10	 кг
Після	 зіткнення

m2 =	8	 кг

v1 =	10	 м/с v2 —	?

Рис. 2

6.	 Багато	хто	з	вас	знайомий	із	ситуацією:	човен	
наблизився	до	берега,	а	людина	в	човні,	не	до-
чекавшись,	 коли	 його	 пришвартують,	 встала	
та	пішла	вперед	—	у	результаті	човен	відпли-
ває	 від	 берега	 назад	 (рис.	 3).	 Поясніть	 цю	 си-
туацію	з	погляду	закону	збереження	імпульсу.	
Визначте	відстань	s,	на	яку	відпливе	човен	від	
берега,	 якщо	 маса	 людини	 70	 кг,	 маса	 човна	
130	 кг,	 довжина	 човна	 l	=	4	 м.

7. 	 Порівняйте	ваш	імпульс	під	час	бігу	на	100	м	
з	імпульсом	кулі.	Необхідні	дані	задайте	само-
стійно.

Фізика і техніка в Україні
Сергій Павлович Корольов (1906–1966) — академік, всесвітньо 
відомий український радянський вчений у галузі ракетобудування 
та космонавтики, конструктор перших штучних супутників Землі 
та космічних кораблів.

Під керівництвом С. П. Корольова було розроблено й створено 
серію унікальних ракет-носіїв, які забезпечили справжній прорив 
у дослідженні космосу: запуск 1957 р. першого в історії штучного 
супутника Землі; перший космічний політ космонавта Ю. Гагаріна 
на кораблі «Восток» (12 квітня 1961 р.); виведення на орбіту пер-

шого багатомісного корабля серії «Восход» з екіпажем на борту (12 жовтня 1964  р.); 
перший вихід у відкритий космос космонавта О. А. Леонова (18 березня 1965  р.).

С. П. Корольов виховав плеяду численних послідовників — учених, конструкторів, 
інженерів.

Перший український космонавт П. Р. Попович (1962 р.), ракету з яким вивів на орбіту 
С. П. Корольов, заспівав із космосу для головного конструктора його улюблену пісню 
«Дивлюсь я на небо...».

У Житомирі, на батьківщині конструктора, відкрито Музей космонавтики ім. С. П. Ко-
рольова, на центральній площі міста йому встановлено пам’ятник.

Рис. 3
s l

У рубриці «Фізика і техніка в Україні» учні 
та вчителі знайдуть чимало корисного про 
розвиток фізичної науки й техніки в Україні.

№ з/п Тема уроку
І. Магнітне поле

1 Постійні магніти. Магнітні лінії.  Магнітне поле Землі
2 Дослід Ерстеда.  Магнітне поле.  Індукція магнітного 

поля
3 Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
4 Магнітне поле провідника зі струмом.  

Правило свердлика
5* Розв’язування задач
6 Електромагніти та їх застосування
7* Розв’язування задач
8 Лабораторна робота № 1 
9 Сила Ампера
10* 
–11

Розв’язування задач

12 Електродвигуни. Електровимірювальні прилади
13 Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. 

Індукційний електричний струм
14 Лабораторна робота № 2

№ з/п Тема уроку
15 Узагальнення та систематизація знань 
16 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
17 Контрольна робота № 1
18 Захист учнівських проектів

ІІ. Світлові явища
19 Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість  

поширення світла
20 Світловий промінь і світловий пучок.  

Закон прямолінійного  поширення світла.  
Сонячне та місячне затемнення

21* Розв’язування задач
22 Відбивання світла. Закон відбивання світла.  

Плоске дзеркало
23* Розв’язування задач
24 Лабораторна робота № 3
25 Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. 

Закон заломлення світла

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу



Шановні вчителі!
Ви маєте вибрати нові підручники для 9 класу, з якими будете працювати наступні кілька 

років. Звісно, це відповідальний та нелегкий вибір. Саме від вашого рішення залежить, наскіль-
ки зручно і легко вам самим буде працювати протягом року. Адже саме ви є основною ланкою 
в системі освіти. Ви присвячуєте весь свій час нашим дітям, не просто вчите їх, а допомагаєте їм 
знайти себе, долати труднощі, бути самостійними. 

Ми, зі свого боку, прагнемо полегшити вашу роботу і намагаємося створювати підручники, 
за якими вам буде легко викладати, а учням цікаво вчитися. 

Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника для 9 класу, яка допоможе ознайомитися 
з його концепцією та структурою, особливостями подання навчального матеріалу, а також орі-
єнтовним календарно-тематичним планом курсу.

Демоверсія підручника «Фізика»  
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

(автори В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна;  
за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого)
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу  
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника 

«Фізика» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(автори В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна;  

за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого)

№ з/п Тема уроку
26* Розв’язування задач
27 Лабораторна робота № 4
28 Дисперсія світла. Спектральний склад природного 

світла.  Кольори
29 Лінзи. Оптична сила лінзи
30 Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої.  

Формула тонкої лінзи
31* Розв’язування задач
32 Лабораторна робота № 5
33 Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри.  

Вади зору та їх корекція
34 Узагальнення та систематизація знань
35 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
36 Контрольна робота № 2 
37 Захист учнівських проектів

ІІІ. Механічні та електромагнітні хвилі
38 Виникнення та поширення механічних хвиль.  

Фізичні величини,  які характеризують хвилі
39 Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук
40 Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі
41 Шкала електромагнітних хвиль
42 Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку.  

Радіолокація
43 Узагальнення та систематизація знань
44 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
45 Контрольна робота № 3 
46 Захист учнівських проектів

IV. Фізика атома та атомного ядра. 
Фізичні основи  атомної енергетики

47 Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель 
ядра атома.  Ядерні сили. Ізотопи

48 Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання
49 Активність радіоактивної речовини. Застосування 

радіоактивних  ізотопів
50* Розв’язування задач
51 Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання.  

Природний радіоактивний фон. Дозиметри
52* Розв’язування задач
53 Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор
54* Розв’язування задач
55 Атомна енергетика України. Екологічні проблеми 

атомної  енергетики
56 Узагальнення та систематизація знань
57 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
58 Контрольна робота № 4 
59 Захист учнівських проектів

V. Рух і взаємодія. Закони збереження. 
Частина І

60 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.  
Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

№ з/п Тема уроку
61 Розв’язування задач
62 Переміщення під час рівноприскореного 

прямолінійного руху.  Рівняння координати
63–
64*

Розв’язування задач

65 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
66 Другий закон Ньютона 
67* Розв’язування задач
68 Третій закон Ньютона
69 Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.  

Прискорення вільного падіння
70–
71*

Розв’язування задач

72 Рух тіла під дією сили тяжіння
73–
74*

Розв’язування задач

75 Рух тіла під дією кількох сил
76–
77

Розв’язування задач

78 Узагальнення та систематизація знань 
79 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
80 Контрольна робота № 5 

Частина ІІ
81 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
82–
83*

Розв’язування задач

84 Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки.  
Досягнення космонавтики

85* Розв’язування задач
86 Застосування законів збереження енергії та імпульсу   

в механічних явищах
87– 
88*

Розв’язування задач

89 Лабораторна робота № 6
90 Фундаментальні взаємодії в природі. Межі 

застосування фізичних законів і теорій. 
Фундаментальний характер законів збереження

91 Узагальнення та систематизація знань
92 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи
93 Контрольна робота № 6
94–
97*

Захист учнівських проектів

98 Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень  
про природу світла. Фізика і науково-технічний 
прогрес

Фізика та екологія
99 Фізика та екологія.  Фізичні основи бережливого 

природокористування та збереження енергії
100 Альтернативні джерела енергії
101 Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики 

в Україні та світі

 Резерв часу — 4 години. Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики 
в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень. 
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Ф І З И К А

Підручник є складовою лінійки для 7–9 класів, 
його зміст сприяє подальшому розвитку фізичної 
культури учнів, комплексному оволодінню ними 
навчальним матеріалом. 
Видається українською та російською мовами.

Ф І З И К А
За редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Зошит для лабораторних робіт 
• Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
• Збірник задач
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додаткова інформація, тематичне онлайн-тестування

• відеоролики, що унаочнюють фізичний дослід або процес

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• презентації, відеоматеріали, вебінари
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