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

• 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

Т
МА

ня 

ПІДРУЧНИК: 
• Призначений для глибокого вивчення фізичних явищ і законів
• Спрямований на осмислене засвоєння та застосування отриманих знань у повсякденному житті
• Вдало поєднує традиційні й новітні методики викладання фізики із застосуванням сучасних 

засобів навчання
• Активує розумову діяльність учнів, розвиває їхні дослідницькі здібності 
• Надає широкі можливості для застосування цифрових технологій в освітньому просторі за-

вдяки можливості здійснити онлайн-тестування та наявності відеороликів, що унаочнюють 
фізичний дослід або процес



Номер 
уроку Тема уроку

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. 
Поглинута та експозиційна дози
Потужність радіоактивного випромінювання. Дози-
метри. Природний фон і радіоактивне забруднення
Розв’язування задач на поглинуту та експозиційну 
дози
Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу
Ядерний реактор. Атомні електростанції
Атомна енергетика України. Екологічні проблеми 
атомної енергетики
Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір
Повторення теми, розв’язування задач
Контрольна робота

Навчальний проект
Фізичні основи радіоекології
Складання радіаційної карти регіону

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ.  
ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

Повторення основних понять кінематики
Розв’язування задач на прямолінійний рух
Рівноприскорений рух. Прискорення
Переміщення під час прямолінійного рівноприско-
реного руху
Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. 
Розв’язування задач
Розв’язування задач на швидкість і переміщення під 
час прямолінійного рівноприскореного руху
Інерціальні системи відліку. Перший і другий закони 
Ньютона
Третій закон Ньютона
Розв’язування задач на застосування законів  
Ньютона
Закон всесвітнього тяжіння. Рух тіла під дією сили 
тяжіння. Прискорення вільного падіння
Розв’язування задач на застосування закону всесвіт-
нього тяжіння
Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до 
горизонту
Лабораторна робота № 5. Дослідження руху тіла, 
кинутого горизонтально
Розв’язування задач на рух тіла, кинутого горизон-
тально та під кутом до горизонту
Рух тіла під дією кількох сил
Розв’язування задач на рух тіла під дією кількох сил
Пружинний маятник
Математичний маятник
Розв’язування задач на коливання
Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. 
Досягнення космонавтики
Розв’язування задач на закон збереження імпульсу 
та реактивний рух

Номер 
уроку Тема уроку

Розв’язування задач. Самостійна робота
Механічна робота. Потенціальна і кінетична енергії 
Розв’язування задач на механічну роботу та енергію
Застосування законів збереження енергії і імпульсу 
в механічних явищах
Розв’язування задач на непружні зіткнення тіл
Розв’язування задач на пружні лобові зіткнення тіл
Розв’язування задач на пружні нецентральні зіткнен-
ня тіл
Розв’язування задач на перетворення механічної 
енергії
Повторення матеріалу теми
Розв’язування задач на рух тіл і закони збереження
Розв’язування задач на рух тіл і закони збереження
Контрольна робота
Межі застосування класичної механіки

Лабораторний практикум
№ 1. Вимірювання фізичних величин та визначення 
похибок вимірювання
№ 2. Дослідження коливань тіла на пружині
№ 3. Дослідження звукових коливань
№ 4. Визначення густини тіла гідростатичним мето-
дом
№ 5. Дослідження умов рівноваги тіл
№ 6. Дослідження простих механізмів (похила пло-
щина, блоки)
№ 7. Дослідження законів відбивання і заломлення 
світла
№ 8. Визначення показника заломлення скла
№ 9. Вивчення будови дозиметра і проведення до-
зиметричних вимірювань
№ 10. Вивчення явища електромагнітної індукції

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
Фізика та екологія

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
Фізичні основи бережливого природокористування 
Фізичні основи збереження енергії 
Альтернативні джерела енергії

Еволюція фізичної картини світу
Еволюція фізичної картини світу
Наукові революції 
Вплив фізики на суспільний розвиток
Вплив фізики на науково-технічний прогрес

Навчальні проекти
Людина і Всесвіт
Фізика в житті сучасної людини
Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі
Україна — космічна держава

Екскурсії (2 години)
Резерв (8 годин)

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

ка років. Звісно, це відповідальний та нелегкий вибір. Ви маєте визначити підручник з фізики, 
за яким вам буде зручно й легко працювати з учнями принаймні протягом року. І зробити це 
маєте саме ви, оскільки саме ви є основною ланкою в системі освіти. Ви присвячуєте весь свій 
час нашим дітям, не просто навчаєте їх, а допомагаєте їм знайти себе, долати труднощі, бути 
самостійними. 

А ми, зі свого боку, прагнемо полегшити вашу роботу. Ми намагалися створити підручник, 
за яким вам буде легко викладати, а учням цікаво вчитися. Ми дуже сподіваємося, що наш під-
ручник сподобається вам і ви виберете його для роботи. Але незалежно від вашого вибору ми 
від щирого серця бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій праці.

Посібник, який ви тримаєте в руках, є путівником по нашому підручнику. Ми ознайомимо 
вас із підручником, детально зупинимося на особливостях його побудови та подання матеріалу, 
а також наведемо орієнтовний календарно-тематичний план.

Редакторський колектив

Демоверсія підручника «Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів  
з поглибленим вивченням фізики»  

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(автор І. М. Гельфгат)

Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,84.
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу  
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника 

«Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 
фізики» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

(автор І. М. Гельфгат)



Знайомство з підручником
Про автора
Ілля Маркович Гельфгат — кандидат фізико-математичних наук, учитель фізи-
ки Харківського фізико-математичного ліцею № 27. Заслужений учитель України, 
учитель вищої категорії, учитель-методист. Кавалер ордена «За заслуги» трьох 
ступенів, має звання «Відмінник народної освіти». Співавтор підручників з фізи-
ки для 9 і 11 класів, численних навчальних та навчально-методичних посібників, 
збірника різнорівневих завдань для ДПА з фізики, матеріалів для підготовки до 
ЗНО з фізики. Має понад 20 наукових публікацій у журналах «Фізика твердого 
тіла», «Фізика низьких температур», «Кристалографія», «Поверхня», «Акустичний 
журнал», а також науково-популярні та науково-методичні статті в журналах 
«Квант» і «Пошук».

♦  Підручник призначений для загальноосвітніх на-
вчальних закладів з поглибленим вивченням фізики

♦  Цей підручник для 9 класу добре узгоджений з лі-
нійкою підручників з фізики видавництва «Ранок»

Складові підручника
♦ Передмова

♦  Увесь теоретичний матеріал відповідно до програми

♦ Приклади розв’язання задач і вправи

Електронний додаток до підручника
♦  Тестові завдання для самоконтролю до кожної теми
♦  Відеоролики, що унаочнюють фізичний дослід або процес

Загальні відомості

Переваги нашого підручника

Про наш підручник у цифрах

♦  Послідовність викладення матеріалу та його 
структура повністю відповідають чинній програ-
мі поглибленого вивчення фізики

♦  Науковість і доступність подання матеріалу. Підручник написано зрозумілою для дев’ятикласників мо-
вою, стиль максимально наближено до діалогу

♦  Наявність навчально-методичного комплекту
♦  Дворівневість подання теоретичного матеріалу: певну його частину виділено як найбільш поглиблену та 

необов’язкову

25,5 x 20,0 см 272 с. 28 параграфів Понад  
300 ілюстрацій

Майже 500 завдань 
і запитань 

♦  Експериментальні завдання та інструкції до лабора-
торних робіт

♦ Додаткові матеріали до підручника
♦ Електронний додаток
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Розділи підручника

Увесь теоретичний матеріал розділено 
на теми відповідно до навчальної про-
грами. Розміри тематичних блоків відпо-
відають структурі матеріалу та віковим 
особливостям учнів. 

Кожний блок починається з інформації, 
що сприяє зацікавленості учнів

Структура параграфів

Основний матеріал підручника

Розділ 2

Світлові явища

54

Навколо фізики

Світло відіграє виключно важ-
ливу роль у нашому житті. 
Здоровій людині важко навіть 
уявити, наскільки біднішими 
були б без світла її почуття. 
Світло — це ж не тільки понад 
90 % інформації про навко-
лишній світ, це й можливість 
сприймати красоту природних 
явищ, людського тіла, витворів 
мистецтва. Не випадково слова 
«світ» і «світло» так близькі, 
а в нашій уяві світло уособлює 
сили добра, тьма — сили зла.

Рис. 6.1. Природні джерела світла

§ 6.  Джерела й приймачі світла. 
поширення світла

 1 Джерела й приймачі світла

У свідомості стародавніх мислителів світлові явища 
були тісно пов’язані з людиною. Колись навіть уважали: 
око активно вивчає своє оточення, випускаючи довгі «щу-
пальця», які «прощупують» довкілля. Проте життєвий 
досвід показав, що це не так: адже в глибокій темній пе-
чері ці «щупальця» чомусь не працювали… Отже, джере-
лами світла є інші тіла.

Головним природним джерелом світла для нас 
є Сонце. На другому місці після нього часто згадують Мі-
сяць. Проте, строго кажучи, Місяць є вторинним джере-
лом світла — він не світить сам, а лише «ділиться» з нами 
частиною того світла, що потрапляє на нього від Сонця. 
З наступного параграфа ви дізнаєтеся, що кожного з нас 
теж можна вважати таким вторинним джерелом світла 
для тих, хто поруч. До природних джерел світла відносять 
і віддалені зорі (хоч до нас доходить дуже мала частка їх 
світлового випромінювання), спалахи блискавки, розпе-
чену лаву під час виверження вулкана. Є й живі природні 
джерела світла (рис. 6.1). Це мікроорганізми, що викли-
кають світіння гнилої деревини, світлячки та світні меш-
канці моря — від мікроорганізмів і планктону, що викли-
кають нічне світіння води, до великих риб.

Сонце

Нічне світіння води

СвітлячокЛавовий потік

Блискавка

Наприкінці кожного параграфа є розділ 
«Підбиваємо підсумки», контрольні 
запитання та вправа, що сприяє 
закріпленню матеріалу. 

Розділ 1

ЕлЕктромагнітні явища

63

Підбиваємо підсумки

У джерелах світла (природних і штучних) певні форми енергії пере-
творюються на енергію світла. Приймачами світла називають тіла, 
у яких відбуваються певні зміни під дією світла.

Світло поширюється у вакуумі зі швидкістю близько 3 108⋅  м/с.

Світловий промінь — це лінія, яка показує напрям переносу світло-
вої енергії. Ми часто називаємо світловим променем тонкий пучок 
світла. У геометричній оптиці світло розглядають як сукупність світ-
лових променів.

Джерела світла поділяють на точкові та протяжні. Точковим назива-
ють джерело світла, якщо його розмірами можна знехтувати та воно 
випромінює рівномірно в усіх напрямах. Це модель реального дже-
рела світла, яке розташоване достатньо далеко від спостерігача.

В однорідному прозорому середовищі світлові промені прямолінійні.

За непрозорим тілом може виникати тінь — ділянка простору або 
поверхні, куди не потрапляє світло від джерела (або джерел) світла. 
Півтінь — ділянка простору або поверхні, куди потрапляє світло не 
від усіх точкових джерел світла або не від усіх точок поверхні дже-
рела світла.

Прикладами утворення тіні та півтіні є затемнення (сонячні та мі-
сячні, повні та часткові).

Контрольні запитання 

1. Які штучні джерела світла вам відомі? 2. Які 
перетворення енергії відбуваються у джерелах 
світла? у приймачах світла? 3. Чому експери-
менти з вимірювання швидкості світла довгий 
час були неможливими? 4. Що таке світловий 
промінь? 5. Який розділ фізики називають 
геометричною оптикою? 6. Чим відрізняється 

півтінь від тіні? 7. У яких випадках ділянка 
півтіні різко окреслена? 8. За яких умов спо-
стерігається повне сонячне затемнення? 9. Як 
переконатися, що ви потрапили в зону част-
кового сонячного затемнення? 10. З яких при-
чин видима форма Місяця може відрізнятися 
від кола?

Вправа № 6  

1. Чи можна вважати Сонце точковим дже-
релом світла, коли розглядається питання 
про: а) довжину тіні від хмарочоса; б) трива-
лість заходу Сонця?

2. Чи можна вважати Сонце точковим дже-
релом світла, коли розглядається питання 
про розміри зони: а) повного сонячного за-
темнення; б) часткового сонячного затем-
нення; в) повного місячного затемнення?

3. Чи можна вважати точковим джерелом 
струму лазерну указку, якщо спостерігати її 
з відстані близько 100 м?

4. Три однакових стовпи необхідно розміс-
тити вздовж прямої лінії. Як перевірити їх 
правильне розташування без будь-яких при-
ладів?

5. За який час світловий сигнал доходить від 
Землі до Місяця? Відстань між Землею та Мі-
сяцем дорівнює 380 000 км.

6. На рис. 1 показано дві лампи Л1 і Л2, що 
освітлюють склад, і високий контейнер К 
(наведено вигляд згори). Накресліть рисунок 
у зошиті, визначте ділянки тіні та півтіні на 
підлозі складу.

Л1 Л2

К

Рис. 1
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Підбиваємо підсумки
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від усіх точкових джерел світла або не від усіх точок поверхні дже-
рела світла.
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Контрольні запитання 
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Рис. 1

У більшості параграфів є також приклади розв’язання задач, 
а наприкінці параграфа — експериментальні завдання.

Кожний параграф містить кілька підрозділів, 
які є логічно цілісними «порціями» навчального 
матеріалу, зручними для засвоєння. 
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§ 4. Сила лоренца та Сила ампера

 1  Які сили спричиняє магнітне поле.  
Правило лівої руки

Ви вже знаєте, що головна ознака магнітного поля — 
це його силова дія на рухомі заряджені частинки та про-
відники зі струмом. Зрозуміло, що обидва прояви магніт-
ного поля тісно пов’язані один з одним. Проте відповідні 
сили називають по-різному (на честь двох видатних уче-
них):
•  сила Лоренца — діє з боку магнітного поля на рухому 

заряджену частинку;
•  сила Ампера — діє з боку магнітного поля на провід-

ник зі струмом.
Перш за все розберемося з напрямами цих сил. По-

чнемо із сили Ампера. Виявляється, що вона залежить від 
напряму провідника зі струмом: якщо цей провідник іде 
вздовж лінії магнітного поля, то сила Ампера взагалі не 
виникає! В усіх інших випадках ця сила утворює прямий 
кут як із провідником, так і з лініями магнітного поля*. 
Отже, сила Ампера перпендикулярна до площини, що 
містить відрізок провідника та лінії магнітного поля. Ця 
умова майже визначає напрям сили Ампера. Розгляньмо, 
наприклад, рис. 4.1: сила Ампера перпендикулярна до 
площини рисунка. Але ж таких напрямів існує два: до нас 
і від нас (пригадайте відповідні позначення, див. рис. 2.8). 
Нам залишається зробити правильний вибір одного з двох 
напрямів. Для цього зручно користуватися правилом лівої 
руки.

! Якщо розташувати ліву руку так, щоб чотири витяг-
нуті пальці вказували напрям струму, а лінії магніт-
ного поля входили в долоню, то відігнутий великий 
палець покаже напрям сили Ампера.

Пригадаймо тепер, що за напрям струму приймають 
напрям руху позитивно заряджених частинок у про-
віднику. Саме через їх рух і виникає сила Ампера. Та-
ким чином, на кожну позитивно заряджену частинку, 
що рухається в напрямі струму, діє сила Лоренца, на-
прям якої збігається із силою Ампера. Робимо висновок: 
сила Лоренца утворює прямий кут як із напрямом руху 

* Далі ми для простоти вважатимемо магнітне поле однорід-
ним, а провідник — прямолінійним (таке наближення завжди 
можливе для маленького відрізка провідника).

Рис. 4.1. Визначення напряму сили 
Ампера (правило лівої руки): сила 
Ампера напрямлена перпендику-
лярно до площини рисунка до нас



B
α

I

? Подумайте, як застосувати 
правило лівої руки для ви-
значення напряму сили 
Лоренца. Обґрунтуйте свій 
висновок.
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 2  Знов про магнітну індукцію. Формули сили Ампера 
та сили Лоренца

Численні експерименти показали, що модуль сили 
Ампе ра найбільший, коли провідник утворює прямий 
кут із магнітними лініями. Максимальне значення сили 
Ампера Fmax  пропорційне силі струму I та довжині l тієї 
частини провідника, що перебуває в магнітному полі (це 
так звана активна частина провідника). Якщо ж ми розді-
лимо Fmax  на добуток Il, то отримана величина вже ніяк 
не залежатиме від характеристик провідника зі струмом. 
Вона характеризуватиме тільки магнітне поле, що діє на 
провідник. Саме цю величину приймають за модуль B маг-
нітної індукції поля (див. § 2, п. 5):

B
F

Il
= max .

Одиницю магнітної індукції в СІ назвали 1 тесла (1 Тл) 
на честь видатного винахідника сербського походження 
Ніколи Тесли, який більшу частину життя працював 

у США. З наведеної формули випливає, що 1 1Тл
Н

А м
=

⋅
.

За довільного кута α  (рис. 4.1) між провідником і лі-
ніями магнітного поля модуль сили Ампера

F BIlА = ⋅sinα .

Отже, ми маємо тепер загальну формулу для модуля 
сили Ампера та знаємо правило лівої руки, що дозволяє 
визначити напрям цієї сили.

Можна довести (див. вправу 4, завдання 9), що модуль 
сили Лоренца визначається за формулою

F q BvЛ = ⋅sinα ,

де q — заряд частинки; v  — швидкість її руху; α  — кут 
між напрямом руху частинки та лініями магнітного поля.

Очевидно, що сила Лоренца дорівнює нулю, коли час-
тинка рухається вздовж магнітних ліній. Ця сила макси-
мальна, коли напрям руху частинки перпендикулярний 
до магнітних ліній.

Цікава особливість сили Лоренца полягає в тому, що 
вона завжди перпендикулярна до напряму руху частинки, 
а тому ніколи не виконує механічної роботи (подібно до 
того як сила тяжіння не виконує роботи під час руху тіла 
горизонтальною поверхнею). Отже, сила Лоренца не може 
розганяти або гальмувати рух частинки; ця сила тільки 
змінює напрям руху частинок, тобто викривляє траєкто-
рію руху. Саме так діє магнітне поле Землі на заряджені 
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частинки, що прилітають від Сонця або з далекого кос-
мосу; саме така роль магнітного поля в сучасних кільце-
вих прискорювачах елементарних частинок.

 3  Рамка зі струмом у магнітному полі.  
Електровимірювальні прилади

Розгляньмо жорстку провідну прямокутну рамку 
ACDE, що може обертатися навколо горизонтальної 
осі OO1 . У рамці тече електричний струм. Що відбувати-
меться, якщо вмістити рамку в магнітне поле (рис. 4.3)?

? Чи діятиме сила Ампера на кожну з чотирьох сторін 
рамки? Визначте напрям відповідних сил Ампера.

Очевидно, сила Ампера не діє на сторони рамки AE і CD. 
Застосувавши правило лівої руки, доходимо висновку, що 
на горизонтальні сторони рамки діють сили Ампера, пер-
пендикулярні до площини рисунка. На сторону AC сила діє 
до нас, на сторону DE — від нас. Отже, виникає момент 
сил, що обертає рамку навколо осі OO1 . Під їх дією рамка 
після кількох коливань установиться в площині, перпен-
дикулярній лініям магнітного поля (рис. 4.4). Тепер мо-
мент сил Ампера дорівнює нулю, ці сили «намагаються» 
розтягти рамку. Якщо тепер відхилити її від нового по-
ложення, рамка сама повернеться до нього, тобто це є по-
ложення стійкої рівноваги. Цікаво, що в цьому положенні 
власне магнітне поле рамки в її центрі напрямлене так 
само, як зовнішнє магнітне поле.

Дію магнітного поля на рамку зі струмом застосовують 
в електровимірювальних приладах магнітоелектричної сис-
теми (ці прилади призначені для вимірювань у колах по-
стійного струму). На рис. 4.5 схематично зображено вимі-
рювальний механізм такого приладу. Коли струм у рамці 
відсутній, рамка розташована горизонтально, а зв’язана 
з нею стрілка вказує на нульову поділку шкали. Коли че-
рез рамку тече струм відповідного напряму, сили Ампера 
створюють обертальний момент і рамка повертається на 
певний кут. Вона встановлюється так, щоб момент сил 
пружності з боку пружин зрівноважив момент сил Ам-
пера. Кут повороту рамки та стрілки залежить від сили 
струму в рамці. Прилад градуйовано так, що стрілка по-
казує на шкалі значення сили струму.

Рис. 4.3. Рамка зі струмом у маг-
нітному полі

Рис. 4.4. Положення стійкої рівно-
ваги рамки зі струмом у магніт-
ному полі
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Рис. 4.5. Схематичне зображення вимірювального механізму при-
ладу магнітоелектричної системи: 1 — постійний магніт; 2 — 
спіральні пружини; 3 — півосі, що жорстко з’єднані з рамкою 4; 
5 — нерухоме осердя; 6 — стрілка; 7 — шкала
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Ілюстрації

Велика кількість ілюстрацій  
робить матеріал наочним, сприяє 
його засвоєнню, а деякі  
твердження робить очевидними. 
Наведено багато фотографій  
фізичних приладів і технічних  
пристроїв. Усі рисунки мають  
змістовні підписи.

Діалоги в ілюстраціях 

Уявні співрозмовники автора, що навчаються 
в 9 класі, висловлюють свої сумніви або 
заперечення, пропонують певні гіпотези.

Схеми, таблиці, графіки 

Подача структурованої інформації полегшує ї ї 
сприйняття та міцне засвоєння.

Ілюстративний матеріал підручника
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Залежно від співвідношення яскравості відповідних 
близьких точок екрана (рис. 8.12) може виникати відчуття 
жовтого, коричневого, пурпурного кольору… Це відчуття 
зумовлене будовою нашого ока (див. § 10). Проте коли в нас 
виникає відчуття жовтого кольору, то це ще не значить, 
що ми спостерігаємо «чистий» жовтий колір. Пропускання 
світла від телеекрана крізь призму обов’язково свідчитиме 
про «обман». Проте якби наше око не можна було так «об-
манювати», ми б і досі не мали кольорового телебачення.

Розширення пучка білого світла в спектр свідчить, що 
різні «складові» білого світла заломлюються по-різному. 
Зазвичай найменше заломлюється червоне світло, а най-
більше — фіолетове. Отже, показник заломлення скла є 
різним для різних ділянок спектра. Показник заломлення 
залежить не тільки від речовини, а й від кольору світла. За-
лежність показника заломлення речовини від кольору нази-
вають дисперсією. Наведені в табл. 8.1 значення показника 
заломлення є насправді середніми для видимого світла.

Оскільки показник заломлення n середовища залежить 

від швидкості v  світла в цьому середовищі n
c

v
=



 , можна 

дати й інше означення: дисперсією називають залежність 
швидкості світла в середовищі від кольору світла.

Колір тіла при освітленні його білим світлом визна-
чається тим, як поверхня цього тіла відбиває світло. 
Якщо поверхня поглинає майже все світло, ми бачимо її 
чорною; якщо відбиває майже все світло — білою; якщо 
ж відбивання світла суттєво залежить від кольору — ви-
никає певне забарвлення. Наприклад, листя дерев, яке 
найкраще поглинає червоне світло та відбиває зелене, ми 
бачимо як зелене (рис. 8.13). Пелюстки ж троянд, які від-
бивають тільки червоне світло, ми бачимо червоними. Го-
лубий колір чистого неба зумовлений тим, що в атмосфері 
саме ця частина спектра найбільше розсіюється.

Якщо ж змінити освітлення, то ми побачимо зовсім 
інший колір поверхні. Наприклад, якщо освітити зелене 
листя червоним світлом, листя поглинатиме це світло. 
Тому ми побачимо листя чорним (рис. 8.14). Театральні 
освітлювачі майстерно використовують такі ефекти.

Рис. 8.13. Колір тіла визначається 
тим, як відбиває світло його по-
верхня

Рис. 8.14. Видимий колір тіла зале-
жить від освітлення

Рис. 8.12. Світні ділянки екранів 
різних типів

Я читала, що будь-який 
колір можна відтворити, 
додаючи світло тільки 

трьох кольорів: червоного, 
зеленого та синього. Чи 

це справді так? Якщо так, 
то скільки ж дійсно існує 

«чистих» кольорів?

Це «часткова» правда. Коли ми 
дивимося на екран телевізора, то відчуття 
різнобарвності виникає завдяки світінню 
червоних, зелених та синіх точок (або 

смужок), які заповнюють екран.
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частинки, що прилітають від Сонця або з далекого кос-
мосу; саме така роль магнітного поля в сучасних кільце-
вих прискорювачах елементарних частинок.

 3  Рамка зі струмом у магнітному полі.  
Електровимірювальні прилади

Розгляньмо жорстку провідну прямокутну рамку 
ACDE, що може обертатися навколо горизонтальної 
осі OO1 . У рамці тече електричний струм. Що відбувати-
меться, якщо вмістити рамку в магнітне поле (рис. 4.3)?

? Чи діятиме сила Ампера на кожну з чотирьох сторін 
рамки? Визначте напрям відповідних сил Ампера.

Очевидно, сила Ампера не діє на сторони рамки AE і CD. 
Застосувавши правило лівої руки, доходимо висновку, що 
на горизонтальні сторони рамки діють сили Ампера, пер-
пендикулярні до площини рисунка. На сторону AC сила діє 
до нас, на сторону DE — від нас. Отже, виникає момент 
сил, що обертає рамку навколо осі OO1 . Під їх дією рамка 
після кількох коливань установиться в площині, перпен-
дикулярній лініям магнітного поля (рис. 4.4). Тепер мо-
мент сил Ампера дорівнює нулю, ці сили «намагаються» 
розтягти рамку. Якщо тепер відхилити її від нового по-
ложення, рамка сама повернеться до нього, тобто це є по-
ложення стійкої рівноваги. Цікаво, що в цьому положенні 
власне магнітне поле рамки в її центрі напрямлене так 
само, як зовнішнє магнітне поле.

Дію магнітного поля на рамку зі струмом застосовують 
в електровимірювальних приладах магнітоелектричної сис-
теми (ці прилади призначені для вимірювань у колах по-
стійного струму). На рис. 4.5 схематично зображено вимі-
рювальний механізм такого приладу. Коли струм у рамці 
відсутній, рамка розташована горизонтально, а зв’язана 
з нею стрілка вказує на нульову поділку шкали. Коли че-
рез рамку тече струм відповідного напряму, сили Ампера 
створюють обертальний момент і рамка повертається на 
певний кут. Вона встановлюється так, щоб момент сил 
пружності з боку пружин зрівноважив момент сил Ам-
пера. Кут повороту рамки та стрілки залежить від сили 
струму в рамці. Прилад градуйовано так, що стрілка по-
казує на шкалі значення сили струму.

Рис. 4.3. Рамка зі струмом у маг-
нітному полі

Рис. 4.4. Положення стійкої рівно-
ваги рамки зі струмом у магніт-
ному полі
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Рис. 4.5. Схематичне зображення вимірювального механізму при-
ладу магнітоелектричної системи: 1 — постійний магніт; 2 — 
спіральні пружини; 3 — півосі, що жорстко з’єднані з рамкою 4; 
5 — нерухоме осердя; 6 — стрілка; 7 — шкала
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 2 Шкала електромагнітних хвиль

Отже, здійснимо коротку екскурсію всіма діапазонами 
електромагнітних хвиль. Почнемо з найменших довжин 
хвилі (рис. 14.1).

 y λ < −10 11  м — гамма-випромінювання ( γ -промені);

 y 10 1011 9− −< <м λ  м — рентгенівське випромінювання;

 y  10 4 109 7− −< < ⋅м λ  м — ультрафіолетове випроміню-
вання;

 y 4 10 8 107 7⋅ < < ⋅− −м λ  м — видиме світло;

 y  8 10 107 4⋅ < <− −м λ  м — інфрачервоне випромінювання;

 y 10 104 5− < <м λ  м — радіохвилі.
Зміна властивостей випромінювання залежно від до-

вжини хвилі є поступовою та плавною. Однак відмінності, 
наприклад, між радіохвилями та рентгенівським випро-
мінюванням є гігантськими (нічого дивного — адже до-
вжина хвилі відрізняється щонайменше в 100 000 разів).

Випромінювання різних діапазонів народжуються 
в різних процесах. Наприклад, гамма-випромінювання ви-
никає під час ядерних реакцій (див. розділ 4) і поводиться 

 10 м 1 м  10 см 1 см 1 мм  100 мкм 10 мкм 1 мкм 100 нм 10 нм 1 нм 0,1 нм 0,01 нм

 1010 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 10–1 10–2 10–3

3 ⋅ 108 3 ⋅ 1010 3 ⋅ 1012 3 ⋅ 1014 3 ⋅ 1015 3 ⋅ 1017 3 ⋅ 1019 3 ⋅ 1020

l, нм

n, Гц

Ультра фіолетове 
випроміню вання 

∼400 нм ∼780 нм 

Інфра  червоне 
випроміню вання 

Радіохвилі

g-випромінювання

Рентгенівське 
випромінювання

Видиме світло

Оптичний діапазон

Ч О Ж   З  Б  С  Ф

Рис. 14.1. Шкала електромагнітних хвиль (УФВ — ультрафіолетове випромінювання, ІЧВ — інфрачер-
воне випромінювання)

Дійсно, серед кольорів видимого  
спектра найменшій довжині хвилі  
(4 · 10–7 м, або 0,4 мкм) відповідає 

фіолетовий, а найбільшій (8 · 10–7 м,  
або 0,8 мкм) — червоний.

Тепер зрозуміло, чим 
відрізняються один  

від одного «чисті» кольори: 
тільки довжиною хвилі 

(або, що те саме, частотою). 
Тобто відмінність така сама, 

як між високими  
та низькими звуками
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Щоб оволодіти сучасною теорією магнітних властивос-
тей речовини, треба глибоко розуміти закони взаємодії 
частинок у речовині. Проте деякі висновки ви вже мо-
жете зробити самі. Наприклад, давно підмітили, що маг-
ніт може втрачати свої властивості через нагрівання або 
тривалу вібрацію. З точки зору гіпотези Ампера саме так 
і має бути: адже нагрівання та вібрації спричиняють по-
силення хаотичного руху частинок і утруднюють «підтри-
мання порядку», тобто збереження певної орієнтації «еле-
ментарних магнітиків».

 4 Магнітні властивості речовин

Перш за все зазначимо, що не існує речовини, яка б 
була абсолютно немагнітною. Бувають лише речовини 
із сильними та слабкими магнітними властивостями. 
Це переконливо продемонстрував Нобелівський лауреат 
з фізики Андрій Гейм. Він умістив звичайнісіньку жабу 
в сильне магнітне поле — і жаба полетіла!*

Будь-яка речовина «реагує» на зовнішнє магнітне 
поле, створюючи власне магнітне поле. Тому магнітне 
поле в речовині відрізняється від магнітного поля, яке іс-
нувало б у вакуумі. Розгляньмо, наприклад, намотаний на 
трубку провідник (соленоїд). Ми можемо почергово встав-
ляти всередину трубки стрижні (так звані осердя) з різних 
матеріалів та порівнювати індукцію магнітного поля біля 
торців цих стрижнів (рис. 3.4).

Таким чином, можна порівняти магнітні властивості 
різних речовин та розділити їх на кілька груп. Головні 
з цих груп перелічені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Магнітні властивості речовин

Група речовин Назва Властивості Приклади

Сильномагнітні Феромагнетики
Підсилюють магнітне 
поле в багато разів

Залізо, кобальт,  
нікель, сплави

Слабомагнітні

Парамагнетики
Трохи підсилюють  
магнітне поле

Азот, кисень,  
алюміній, вольфрам

Діамагнетики
Трохи послаблюють  
магнітне поле

Вода, мідь, скло, 
кварц, бісмут

* Зрозуміло, що вчений отримав Нобелівську премію за інші 
досягнення

соленоїд на трубцістрижень

Рис. 3.4. Стрижень, який вставля-
ють усередину соленоїда, впливає 
на значення магнітної індукції 
поля цього соленоїда
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Рис. 4

Рис. 6Рис. 5

А D

C

§ 3.  Гіпотеза ампера. маГнітні 
властивості речовин. 
електромаГніти

 1 Гіпотеза, яка давно вже не гіпотеза

Ви знаєте, що гіпотеза — це наукове припущення, 
яке допомагає пояснити якісь явища. Практично всі су-
часні наукові теорії починалися з гіпотез. Свого часу твер-
дження, що Земля не є плоскою, теж було всього лише 
гіпотезою.

Багато які гіпотези, висловлені вченими, згодом не 
підтверджуються та потроху забуваються. Але є й такі, що 
назавжди входять в історію науки. Саме таку гіпотезу ви-
словив 1820 року, невдовзі після повідомлення про дослід 
Г. К. Ерстеда, французький фізик А. М. Ампер (рис. 3.1).

Якщо користуватися сучасною термінологією, то 
можна сказати, що Ампер зацікавився загальною при-
чиною виникнення магнітного поля. Провідник з током 
створює магнітне поле; отже, причиною виникнення 

А C

А C

5. На рис. 4 схематично показано напрям 
струму в соленоїді (вигляд згори). Зробіть ри-
сунок у зошиті. Покажіть, як орієнтуються 
магнітні стрілки в точках A, C, D.

6. На рис. 5 показано вигляд згори ліній маг-
нітного поля колового витка зі струмом, пло-
щина якого вертикальна. Визначте напрям 
струму у верхній частині витка. Порівняйте 
модулі магнітної індукції поля в точках A і C.

7. На рис. 6 схематично показано котушку зі 
струмом і магнітну стрілку біля неї. Визна-
чте, до яких клем котушки приєднано пози-
тивний і негативний полюси джерела струму. 
Обґрунтуйте свою відповідь.

8. Знайдіть в Інтернеті інформацію про по-
тужні електромагніти з надпровідною обмот-
кою. Підготуйте коротке повідомлення на цю 
тему для своїх однокласників.

Експериментальне завдання  

Дослідіть за допомогою залізних ошурок або компаса лінії магнітного поля магніту (можна, на-
приклад, взяти магніт, який тримає якусь прикрасу на холодильнику).

Рис. 3.1. Андре Марі Ампер (1775–
1836) — французький фізик 
і математик. Відкрив взаємодію 
між електричними струмами, ви-
вчив взаємодію між магнітами та 
струмами. Створив основи елек-
тродинаміки. Розробив теорію, 
відповідно до якої магнітні влас-
тивості речовини є результатом 
існування так званих колових мо-
лекулярних струмів
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!	 Якщо	 розмірами	 джерела	 світла,	 яке	 випромінює	 рів-
номірно	 в	 усіх	 напрямах,	 можна	 знехтувати,	 його	 на-
зивають	точковим	джерелом світла.

Це	 модель	 реального	 джерела	 світла,	 яке	 розташо-
ване	 достатньо	 далеко	 від	 спостерігача.	 Джерела	 світла,	
найбільш	 «наближені»	 до	 точкових,	 —	 це	 віддалені	 зорі	
(рис.	 6.4).	 Якими	 б	 великими	 вони	 не	 були,	 їх	 розмірами	
таки	 можна	 знехтувати	 порівняно	 з	 величезними	 відста-
нями	від	цих	зір	до	нас.

!	 Джерела	світла,	які	не	можна	вважати	точковими,	на-
зивають	протяжними.

Прикладом	може	бути	будь-яке	джерело	світла,	що	роз-
ташоване	 близько	 до	 спостерігача:	 настільна	 лампа,	 екран	
мобільного	 телефону,	 монітор	 комп’ютера	 тощо.	 А	 от	
Сонце	можна	вважати	точковим	або	протяжним	джерелом	
світла	 залежно	 від	 того,	 яке	 саме	 питання	 нас	 цікавить.

Досліди	 та	 спостереження	 показали,	 що	 в	 однорід-
ному прозорому середовищі світлові промені прямолінійні 
(власне	 кажучи,	 саме	 світловий	 промінь	 став	 «прообра-
зом»	 прямої	 в	 геометрії	 Евкліда).	 За	 допомогою	 світла	
можна	надійно	перевірити	прямолінійність	проведеної	лі-
нії	або	плоску	форму	поверхні	дошки.

Через	 прямолінійність	 світлових	 променів	 за	 непрозо-
рим	 тілом,	 яке	 освітлює	 джерело	 світла,	 виникає	 тінь	 —	
ділянка простору або поверхні, куди не потрапляє світло 
від джерела (або джерел) світла.	 Частіше	 ми	 спостеріга-
ємо	півтінь	— ділянку простору або поверхні, куди потра-
пляє світло не від усіх точкових джерел світла або не від 
усіх точок поверхні джерела світла.

Якщо	 предмет	 освітлено	 одним	 точковим	 джерелом	
світла,	 то	 півтіні	 немає	 (рис.	 6.5,	 а);	 якщо	 ж	 предмет	
освітлено	 кількома	 точковими	 джерелами	 світла,	 то	 ді-
лянки	тіні	та	півтіні	різко	окреслені	(рис.	6.5,	б).

Рис. 6.5.	Тінь	(чорна	ділянка	у	випадках	а,	б)	і	півтіні	(жовта	та	блакитна	ділянки	у	випадку	б),	які	да-
ють	точкові	джерела	світла

Рис. 6.4.	Приклади	точкового	і	про-
тяжного	джерел	світла

Чи обов’язково тінь 
від кулі на плоскій 

поверхні  
є круглою?

а б

Віддалені	
зорі

Настільна	
лампа
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Сонце освітлює половину поверхні Місяця. Ми із Землі 
можемо спостерігати тільки частину цієї половини. Ве-
лика ж чи мала ця частина — залежить від взаємного роз-
ташування Сонця, Землі та Місяця (рис. 6.9).

Зазначимо, що світлові промені можуть і не бути пря-
молінійними. Їх викривлення спостерігається в неодно-
рідних середовищах (див. § 8).

 3 Вчимося розв’язувати задачі

Задача  1. Перерисуйте в зошит рис. 1. Визначте побу-
довою ділянки тіні та півтіні на екрані Е від непрозорої 
кульки К, освітленої сферичним джерелом світла Д.

Розв’язання. Проведемо внутрішні та зовнішні дотичні 
до кіл Д і К (штрихові лінії на рис. 2). У просторі такі 
дотичні утворюють дві конічні поверхні. Перетинаючись 
із площиною екрана, ці поверхні ділять її на центральне 

Рис. 6.9. Фази Місяця: схема-
тично показано розташування 
Місяця та Землі відносно па-
даючих на Місяць сонячних 
променів (пропорції свідомо 
порушені); праворуч — вигляд 
Місяця із Землі. Випадок а — 
повний місяць; випадок б — ви-
дно половину місячного диска; 
випадок в — новий місяць

 — Земля  — Місяць

 — що бачить спостерігач

а

б

в

Рис. 1

Е
КД

Я читав, що місячне 
затемнення — подія досить 

рідка. Проте я добре 
пам’ятаю, що ми ніч за 

ніччю спостерігали тільки 
частину диска Місяця!

Ви спостерігали  
не затемнення, а зовсім 
інше явище — так звані 

фази Місяця. Це періодичні 
явища, які кінець кінцем 

зумовлені тим, що Місяць 
не є світним тілом.

Вправа № 12   

1. Довжина поперечної хвилі в шнурі дорів-
нює 2 м, а її частота — 8 Гц. Визначте швид-
кість цієї хвилі в шнурі.

2. Швидкість морських хвиль становить 
6 м/с, а відстань між сусідніми гребенями 
хвиль — 12 м. Визначте період коливань по-
верхні води.

3. Частота звукової хвилі дорівнює 200 Гц. 
Визначте довжину цієї хвилі в повітрі (де 
швидкість звуку 330 м/с) і у воді (де швид-
кість звуку 1500 м/с).

4. Ультразвуковий сигнал, випромінений ка-
жаном, повертається до нього через 0,06 с. 
На якій відстані розташована перешкода, від 
якої відбився цей сигнал? Швидкість уль-
тразвуку в повітрі дорівнює 330 м/с.

5. За графіком коливань лівого кінця шнура 
(рис. 1) накресліть форму шнура в момент 
часу t = 0 6,  с. Швидкість поперечної хвилі 
в шнурі дорівнює 12 м/с, хвиля поширюється 
в напрямі осі Ox.

y,  см
50

0,4 0,8

–50

t,  с

Рис. 1

6. На рис. 2 показано поперечні хвилі та на-
прями швидкості однієї частинки. Визначте 
напрями поширення хвилі у випадках а, б.

Рис. 2

а

б

7. Коли на яхті поблизу берега кинули якір, 
від нього пішли хвилі по поверхні води. Ри-
балка нарахував 6 повних коливань протягом 
9 с і помітив, що хвилі дійшли до берега че-
рез 1 хв. На якій відстані від берега кинули 
якір, якщо відстань між сусідніми гребенями 
хвиль становила 2,4 м?

8. Вантаж на пружині здійснює незагаса-
ючі коливання з амплітудою 4 см і частотою 
0,6 Гц. Який шлях проходить вантаж за 50 с?

 9. В океані на невеликій глибині здійснили 
слабкий вибух із дослідницькими цілями. 
На судні прийняли кілька звукових сигналів 
від вибуху. Перший із них прийшов через 2 с 
після вибуху, а другий — на 0,5 с пізніше. Ви-
значте глибину океану в районі вибуху, якщо 
швидкість звуку в воді становить 1,5 км/с.

10. Знайдіть в Інтернеті інформацію про засто-
сування гідролокації. Підготуйте коротке пові-
домлення на цю тему для своїх однокласників.

Експериментальне завдання   

1. За допомогою якогось вібруючого при-
строю (ні в якому разі не такого, що працює 
від електричної мережі!) або просто рукою 
створіть хвилі у ванні або басейні. Здійсніть 
відеозапис хвиль і по цьому запису визначте 
їх головні характеристики.

2. Виготовте та випробуйте разом із товари-
шами «іграшковий телефон»: у донцях двох 
маленьких пластмасових або металевих ба-
ночок зробіть маленькі отвори, протягніть 
міцну нитку або тонкий дріт завдовжки до 
10 м і зав’яжіть вузли (див. рисунок). Якщо 

тепер розійтися так, щоб нитку було натяг-
нуто, то одну баночку можна застосувати як 
«мікрофон» (тихо говорити в неї), а іншу — 
як «динамік» (її треба піднести до вуха). 
Спробуйте пояснити принцип дії такого при-
строю.

Звук Звук
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Задача 2. На рис. 1 показано форму шнура, яким біжить 
поперечна хвиля, у момент часу t = 0 . Швидкість хвилі до-
рівнює 2,5 м/с, а бічна сторона кожної клітинки відповідає 
довжині 5 см. Побудуйте приблизний графік y t( )  залеж-
ності від часу вертикальної координати точки O шнура.

Розв’язання. Проаналізуємо, яку інформацію можна 
отримати з рис. 1. У початковий момент часу y = 0 , 
а точка O рухається вниз (див. задачу 1). Через чверть пе-
ріоду координата матиме мінімальне значення (з рисунка 
знаходимо, що це приблизно –3,5 см), через половину пе-
ріоду y = 0 . Протягом наступної половини 
періоду буде y > 0 , координата зростає 
до максимального значення 3,5 см і знов 
зменшується до нуля. Нам потрібно зна-
йти період T коливань. Скористаємося 
тим, що довжина хвилі λ , судячи з ри-
сунка, становить 0,5 м (це 10 клітинок). 

Отже, T
v

= =
λ

0 2,  с. Тепер ми можемо по-

будувати приблизний графік (рис. 3).

Підбиваємо підсумки

Збурення середовища, що поширюються в просторі з ча-
сом, називають механічними хвилями. Якщо джерелом 
хвилі є тіло, яке коливається, то така хвиля — це коли-
вання, що поширюються в просторі з часом.

Механічна хвиля переносить енергію й інформацію, але 
не переносить речовину.

У поперечній хвилі напрям руху частинок середовища пер-
пендикулярний до напряму поширення хвилі. Такі хвилі 
можуть існувати тільки у твердих тілах, вони не спричиня-
ють зміну густини речовини. У поздовжній хвилі частинки 
коливаються вздовж напряму поширення хвилі. Такі хвилі 
можуть існувати в газах, рідинах і твердих тілах, вони 
пов’язані з періодичними змінами густини речовини.

Швидкість хвилі — це швидкість переміщення точок 
з певною фазою коливань (наприклад, швидкість перемі-
щення гребеня хвилі). Довжина хвилі — відстань, на яку 
поширюється хвиля за час, що дорівнює її періоду. Між 

характеристиками хвилі існує зв’язок: v
T

= =λ λν .

Контрольні запитання

1. Наведіть приклади механічних хвиль. 
2. Які хвилі називають поперечними? 3. Які 
хвилі називають поздовжніми? 4. Які хвилі 
спричиняють зміни густини середовища? 
5. Що таке швидкість хвилі? 6. Що називають 

довжиною хвилі? 7. Як виражається швид-
кість хвилі через її довжину та частоту? 
8. Чим відрізняються ультразвук і інфразвук 
від звуку? 9. Чим відрізняються високі звуки 
від низьких?

y,  см

4

0,2 0,4

–4

t,  с

Рис. 3

Механічні хвилі в середовищі

Звук  
(20  Гц < n < 20  кГц)

Шкідливий  
для людини

Частота → висота звуку.
Амплітуда та частота →  

гучність звуку

Застосовується 
в техніці  

та медицині

Інфразвук  
(n < 20  Гц)

Ультразвук  
(n > 20  кГц)
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Придумать  из 
этого диалог

відбита від об’єкта радіохвиля. Напрям пучка в цей мо
мент збігається з напрямом на об’єкт.

Але як визначити відстань до об’єкта? Випромінювання 
здійснюють короткими імпульсами (тривалість імпульсу 
зазвичай близько 1 мкс), після чого радіолокатор перехо
дить у режим приймання та «чекає» на надходження від
битого від об’єкта імпульсу. Проміжок часу між імпуль
сами ∆t  в багато разів перевищує тривалість tімп  самого 
імпульсу (рис. 14.5).

Під час випромінювання наступного імпульсу прий
мання відбитого імпульсу неможливе. Спеціальний антен
ний перемикач захищає чутливу приймальну апаратуру 
від потужного випромінюваного сигналу, який вивів би 
цю апаратуру з ладу.

Якщо відомий час t поширення радіохвилі до об’єкта 
та назад, то можна визначити відстань R між радіолока

тором і об’єктом за формулою R
ct=
2

, де c = ⋅3 108  м/с — 

швидкість радіохвиль у вакуумі (вона практично не від
різняється від швидкості в повітрі).

Навіть коли відстань R до об’єкта дорівнює 150 км, 
час t становить лише 1 мс. Вимірювання цього малого ін
тервалу часу з великою точністю здійснюють за допомо
гою електронних пристроїв.

Дальність виявлення об’єктів радіолокатором визна
чається не тільки тривалістю кожного імпульсу та про
міжком часу між імпульсами. Ця дальність залежить від 
потужності випромінюваної радіохвилі, а також висоти 
антени радіолокатора та рельєфу місцевості. Електро
магнітні хвилі, придатні для радіолокації, поширюються 
практично прямолінійно (як і світло), тому об’єкт можна 
виявити тільки в межах прямої видимості.

Рис. 14.5. Графік залежності сили струму в передавачі радіо
локатора від часу

Рис. 14.4. Радіолокатор з параболіч
ною антеною

tімп

t

i

0

Dt
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Сучасні радіолокатори не тільки забезпечують проти-
повітряний захист території країни, але й «працюють» 
у багатьох галузях. Ці пристрої дають можливість диспет-
черу стежити за обстановкою в повітрі та керувати рухом 
багатьох літаків, зберігаючи безпечні дистанції між ними. 

За допомогою радіолокаторів метеорологи досліджу-
ють хмари. Завдяки радіолокаторам, установленим на 
космічних апаратах, ми багато чого знаємо навіть про ре-
льєф поверхні Венери, хоч ця поверхня завжди вкрита від 
нашого зору товстим шаром хмар.

Радіолокація відіграє велику роль у сучасному проти-
повітряному захисті. Одним із досягнень технічного про-
гресу військової авіації є технологія «стелс» — комплекс 
методів зниження помітності бойових машин (головним 
чином для радіолокаторів). Цей комплекс містить роз-
робку літаків спеціальних форм (рис. 14.6), радіопоглина-
ючих матеріалів і покриттів.  

За принципом, дуже схожим на принцип дії радіолока-
тора, працюють гідролокатори (сонари, ехолоти), які знахо-
дять підводні об’єкти за допомогою звукового випроміню-
вання. Ці прилади можуть визначити місце розташування 
підводного човна або затонулого судна. За допомогою ехо-
лотів отримані карти донного рельєфу Світового океану.

 5 Вчимося розв’язувати задачі

Задача. Тривалість імпульсу радіолокатора tімп = 2  мкс, 
а проміжок часу між імпульсами ∆t = 0 6,  мс. Визначте 
максимальну та мінімальну відстані виявлення цілей цим 
радіолокатором.

Розв’язання. Радіолокатор може приймати відбиту від 
цілі електромагнітну хвилю тільки між моментами закін-
чення випромінювання імпульсу та початку випроміню-
вання наступного імпульсу. Отже, час t поширення хвилі 
в обидва боки задовольняє умові t t tімп  ∆ . Оскільки від-

стань від радіолокатора до цілі R
ct=
2

, то 
ct c t

Rімп

2 2
 

∆
.  

Перевіривши одиниці величин і підставивши числові зна-

чення tімп = ⋅ −2 10 6  с, ∆t = ⋅ −6 10 4  с, c = ⋅3 108  м/с, отри-
маємо: мінімальна відстань виявлення цілей становить 
300 м, а максимальна — 90 км. Ці значення є цілком 
правдоподібними.

Рис. 14.6. Літак, виготовлений за 
технологією «стелс»

Корабельні радіолокатори до-
зволяють морським судам упев-
нено рухатися вночі та в тумані, 
а на високих широтах — по-
переджають про наближення 
айсбергів, щоб жодне судно не 
зазнало долі сумнозвісного «Ти-
таніка».

144



4

Закріплення нового матеріалу

Алгоритми 

Алгоритми в певних розділах полегшують 
засвоєння матеріалу та самостійне вико-
нання завдань учнями за чітким планом.

Контрольні запитання 

Контрольні запитання дозволяють як са-
мому учневі, так і вчителю визначити, як 
засвоєно головний зміст параграфа. 

Приклади розв’язання задач

Ще Ньютон писав, що приклади під час на-
вчання корисніші за правила. Наведені при-
клади розв’язання типових задач допомагають 
учням ефективно застосовувати набуті знання.

Вправи

Вправи після параграфів містять певний 
мінімум типових завдань, що відповідають 
викладеному в параграфі матеріалу. Достатньо 
глибоке та повне засвоєння матеріалу потребує 
виконання цих вправ.

36

Задача 2. Мідний стрижень AB масою 18 г підвішений 
за кінці горизонтально між полюсами магніту на легких 
ізольованих провідниках (рис. 4). У скільки разів змі-
няться сили F натягу цих провідників, якщо замкнути 
ключ? Напруга на полюсах джерела струму дорівнює 
36 В, опір реостата 5 Ом. Уважайте, що в магнітному полі 
з індукцією 0,2 Тл перебуває відрізок стрижня завдовжки 
5 см. Електричний опір стрижня та провідників не врахо-

вуйте; уважайте, що g = 10
Н

кг
.

Дано:
m = 18  г = 0,018 кг
U = 36  В
R = 5  Ом
B = 0 2,  Тл
l = 5  см = 0,05 м

g = 10
Н

кг

Розв’язання
Сили натягу провідників зміняться після замикання 

ключа через дію на стрижень сили Ампера. Тому перш за 
все визначимо за правилом лівої руки напрям сили Ам-
пера (рис. 5): вона напрямлена вниз.

У даному випадку кут α  між лініями магнітного поля 
та провідником дорівнює 90°, тому F BIlА = .

За законом Ома I
U

R
= , тому F

BUI

RА = .

Напишемо тепер умови рівноваги стрижня до та після 
замикання ключа (рис. 6):

2
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Визначимо значення шуканої величини: 
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Відповідь: сили натягу провідників збільшаться 
в 1,4 разу.
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Підбиваємо підсумки

Сила Лоренца — це сила, що діє з боку магнітного поля на рухому заряджену 
частинку. Сила Ампера діє з боку магнітного поля на провідник зі струмом.

Напрями обох цих сил можна визначити за допомогою правила лівої руки; мо-
дуль сили Ампера — за формулою F BIlА = ⋅sinα , а модуль сили Лоренца — за 

формулою F q BvЛ = ⋅sinα . Тут I  — сила струму в провіднику; l  — довжина 
провідника; q — заряд частинки; v  — її швидкість; α  — кут між лініями маг-
нітного поля та напрямом струму або руху частинки. Модуль B магнітної індук-
ції визначається через максимальне значення сили Ампера Fmax  (для провід-

ника зі струмом, перпендикулярного до ліній магнітного поля): B
F

Il
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 2 Алгоритм розв’язування задач динаміки

Ураховуючи розглянутий вище приклад і багато ін-
ших, можна сформулювати досить чіткий алгоритм, що 
полегшить розв’язання більшості задач динаміки.
1.	 Прочитати та записати умови задачі, виразити чи-

сельні значення в СІ.
2.	 Зробити схематичний рисунок, показавши на ньому 

всі діючі на тіло сили і напрям прискорення.
3.	 Записати другий закон Ньютона у векторній формі.
4.	 Вибрати зручні осі координат, записати другий закон 

Ньютона в проекціях на ці осі.
5.	 Записати додаткові рівняння (наприклад, формули 

для сил або рівняння кінематики).
6.	 Розв’язати отриману систему рівнянь у загальному ви-

гляді.
7.	 Проаналізувати отриманий результат (перевірити 

одиниці величин, розглянути окремі або граничні ви-
падки).

8.	 Провести числові розрахунки, оцінити правдоподіб-
ність результатів.

9.	 Записати відповідь.
Якщо розглядають рух системи тіл, пункти 3 і 4 слід 

виконати для кожного з тіл, а в пункті 5 — урахувати кі-
нематичні зв’язки.

 3 Рух системи тіл

Застосуємо наведений вище алгоритм для розв’язання 
ще однієї задачі.

Задача. Два тягарці масами m1 100=  г і m2 300=  г 
прив’язані до кінців нерозтяжної нитки, перекинутої че-
рез нерухомий блок. Масами нитки та блока, а також тер-
тям в осі блока можна знехтувати. Визначте прискорення 
тягарців і силу натягу нитки.

Розв’язання. Перш за все підкажемо: якщо масами 
нитки та блока, а також тертям в осі блока можна знехту-
вати, то сила натягу нитки в усіх її перерізах однакова. 

Отже, нитка діє на обидва тягарці з однаковою силою 


T , 
напрямленою вгору. Далі діємо за алгоритмом.

Дано:
m1 100 0 1= =г ,  кг
m2 300 0 3= =г ,  кг

g = 9 8
2

,
м

с

Розв’язання
Покажемо схематично (див. ри-

сунок на с. 174) сили, що діють на 
кожний із тягарців, а також напрями 
прискорень і вибраний напрям осі ко-
ординат Oy.

a1  — ?

Умова	задачі

Схематичний	рисунок

Другий	закон	Ньютона

Вибрати	осі	координат

Додаткові	рівняння

Розв’язати	систему	рівнянь

Проаналізувати	результат

Провести	числові	розрахунки

Записати	відповідь
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Контрольні запитання

1. Що називають гіпотезою? 2. У чому поля-
гала гіпотеза Ампера? 3. Чи можна в наш час 
розглядати твердження Ампера як гіпотезу? 
4. Чим пояснюється намагнічування тіла від-
повідно до гіпотези Ампера? 5. Що називають 
магнітним полем? 6. Чому магніт втрачає свої 
властивості внаслідок сильного нагрівання? 

7. Що таке діамагнетик? Як поводиться діа-
магнітна стрілка в магнітному полі? 8. Як 
поводяться феромагнітна або парамагнітна 
стрілки в магнітному полі? 9. Що відбува-
ється, коли феромагнетик нагрівають до тем-
ператури Кюрі? 10. Що таке електромагніт?

Вправа № 3  

1. У котушку (див. рис. 3.4) вставляють за-
лізний стрижень. До яких кінців провідника 
треба приєднати позитивний і негативний 
полюси джерела струму, щоб в отриманого 
електромагніту південний магнітний полюс 
був на лівому кінці?

2. Накресліть схематично лінії магніт-
ного поля розбірного електромагніту (див. 
рис. 3.5). Як мають бути напрямлені струми 
в котушках, щоб за допомогою електромаг-
ніту можна було підняти вантаж максималь-
ної маси?

3. На рисунку схематично зображено елек-
тричний дзвоник. Поясніть за рисунком 
принцип його дії.

Чашка
Електромагніт

Якір

Рухомий 
контакт

Нерухомий 
контакт

Молоточок

Підбиваємо підсумки

Відповідно до гіпотези Ампера магнітні властивості будь-якого 
тіла визначаються мікроскопічними замкненими електричними 
струмами всередині нього. Кожний такий струм — це «елемен-
тарний магнітик». У ненамагніченому тілі «елементарні магні-
тики» орієнтовані хаотично, тому їх магнітні поля компенсують 
одне одне. Намагнічування тіла пояснюється упорядкованою 
орієнтацією цих «елементарних магнітиків».

Природа «елементарних магнітиків» пов’язана перш за все 
з власним магнітним полем електронів, а також з орбітальним 
рухом електронів в атомах.

Магнітне поле — це форма матерії, головною ознакою якої є си-
лова дія на рухомі заряджені частинки.

Речовина може посилювати або послабляти зовнішнє магнітне 
поле. Магнітне поле посилюється в багато разів у феромагнети-
ках. Вони можуть також зберігати намагніченість навіть за від-
сутності зовнішнього магнітного поля (постійні магніти). Маг-
нітні властивості феромагнетиків послаблюються з підвищенням 
температури, а за температури Кюрі речовина взагалі втрачає 
феромагнітні властивості (наприклад, постійний магніт розмаг-
нічується).

Котушку з феромагнітним осердям називають електромагнітом. 
Магнітну дію електромагніту можна регулювати, змінюючи 
силу струму у витках котушки. Завдяки цьому електромагніти 
широко застосовують у техніці.

Комикс
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Підбиваємо підсумки

У джерелах світла (природних і штучних) певні форми енергії пере-
творюються на енергію світла. Приймачами світла називають тіла, 
у яких відбуваються певні зміни під дією світла.

Світло поширюється у вакуумі зі швидкістю близько 3 108⋅  м/с.

Світловий промінь — це лінія, яка показує напрям переносу світло-
вої енергії. Ми часто називаємо світловим променем тонкий пучок 
світла. У геометричній оптиці світло розглядають як сукупність світ-
лових променів.

Джерела світла поділяють на точкові та протяжні. Точковим назива-
ють джерело світла, якщо його розмірами можна знехтувати та воно 
випромінює рівномірно в усіх напрямах. Це модель реального дже-
рела світла, яке розташоване достатньо далеко від спостерігача.

В однорідному прозорому середовищі світлові промені прямолінійні.

За непрозорим тілом може виникати тінь — ділянка простору або 
поверхні, куди не потрапляє світло від джерела (або джерел) світла. 
Півтінь — ділянка простору або поверхні, куди потрапляє світло не 
від усіх точкових джерел світла або не від усіх точок поверхні дже-
рела світла.

Прикладами утворення тіні та півтіні є затемнення (сонячні та мі-
сячні, повні та часткові).

Контрольні запитання 

1. Які штучні джерела світла вам відомі? 2. Які 
перетворення енергії відбуваються у джерелах 
світла? у приймачах світла? 3. Чому експери-
менти з вимірювання швидкості світла довгий 
час були неможливими? 4. Що таке світловий 
промінь? 5. Який розділ фізики називають 
геометричною оптикою? 6. Чим відрізняється 

півтінь від тіні? 7. У яких випадках ділянка 
півтіні різко окреслена? 8. За яких умов спо-
стерігається повне сонячне затемнення? 9. Як 
переконатися, що ви потрапили в зону част-
кового сонячного затемнення? 10. З яких при-
чин видима форма Місяця може відрізнятися 
від кола?

Вправа № 6  

1. Чи можна вважати Сонце точковим дже-
релом світла, коли розглядається питання 
про: а) довжину тіні від хмарочоса; б) трива-
лість заходу Сонця?

2. Чи можна вважати Сонце точковим дже-
релом світла, коли розглядається питання 
про розміри зони: а) повного сонячного за-
темнення; б) часткового сонячного затем-
нення; в) повного місячного затемнення?

3. Чи можна вважати точковим джерелом 
струму лазерну указку, якщо спостерігати її 
з відстані близько 100 м?

4. Три однакових стовпи необхідно розміс-
тити вздовж прямої лінії. Як перевірити їх 
правильне розташування без будь-яких при-
ладів?

5. За який час світловий сигнал доходить від 
Землі до Місяця? Відстань між Землею та Мі-
сяцем дорівнює 380 000 км.

6. На рис. 1 показано дві лампи Л1 і Л2, що 
освітлюють склад, і високий контейнер К 
(наведено вигляд згори). Накресліть рисунок 
у зошиті, визначте ділянки тіні та півтіні на 
підлозі складу.

Л1 Л2

К

Рис. 1
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Практичний блок підручника

Лабораторні роботи 

У підручнику подано розробки всіх лабораторних ро-
біт, передбачених програмою. Кожна робота містить:
• перелік необхідного обладнання
• необхідні теоретичні відомості
• опис підготовки до експерименту
• поетапний хід роботи
• план обробки результатів
•  запитання для аналізу результатів і формулювання 

висновків

Майже всі роботи містять також творчі завдання.

Експериментальні завдання 

Ці завдання призначені для зацікавлених 
учнів. Завдання виконуються самостійно  
в позаурочний час. Вони потребують  
цілком доступного для учнів обладнання, 
передбачають високий рівень їх самостій-
ності під час планування та проведення 
експериментів. Такі завдання є ефективним 
засобом залучення учнів до дослідницької 
діяльності.

Вправа № 12   

1. Довжина поперечної хвилі в шнурі дорів-
нює 2 м, а її частота — 8 Гц. Визначте швид-
кість цієї хвилі в шнурі.

2. Швидкість морських хвиль становить 
6 м/с, а відстань між сусідніми гребенями 
хвиль — 12 м. Визначте період коливань по-
верхні води.

3. Частота звукової хвилі дорівнює 200 Гц. 
Визначте довжину цієї хвилі в повітрі (де 
швидкість звуку 330 м/с) і у воді (де швид-
кість звуку 1500 м/с).

4. Ультразвуковий сигнал, випромінений ка-
жаном, повертається до нього через 0,06 с. 
На якій відстані розташована перешкода, від 
якої відбився цей сигнал? Швидкість уль-
тразвуку в повітрі дорівнює 330 м/с.

5. За графіком коливань лівого кінця шнура 
(рис. 1) накресліть форму шнура в момент 
часу t = 0 6,  с. Швидкість поперечної хвилі 
в шнурі дорівнює 12 м/с, хвиля поширюється 
в напрямі осі Ox.

y,  см
50

0,4 0,8

–50

t,  с

Рис. 1

6. На рис. 2 показано поперечні хвилі та на-
прями швидкості однієї частинки. Визначте 
напрями поширення хвилі у випадках а, б.

Рис. 2

а

б

7. Коли на яхті поблизу берега кинули якір, 
від нього пішли хвилі по поверхні води. Ри-
балка нарахував 6 повних коливань протягом 
9 с і помітив, що хвилі дійшли до берега че-
рез 1 хв. На якій відстані від берега кинули 
якір, якщо відстань між сусідніми гребенями 
хвиль становила 2,4 м?

8. Вантаж на пружині здійснює незагаса-
ючі коливання з амплітудою 4 см і частотою 
0,6 Гц. Який шлях проходить вантаж за 50 с?

 9. В океані на невеликій глибині здійснили 
слабкий вибух із дослідницькими цілями. 
На судні прийняли кілька звукових сигналів 
від вибуху. Перший із них прийшов через 2 с 
після вибуху, а другий — на 0,5 с пізніше. Ви-
значте глибину океану в районі вибуху, якщо 
швидкість звуку в воді становить 1,5 км/с.

10. Знайдіть в Інтернеті інформацію про засто-
сування гідролокації. Підготуйте коротке пові-
домлення на цю тему для своїх однокласників.

Експериментальне завдання   

1. За допомогою якогось вібруючого при-
строю (ні в якому разі не такого, що працює 
від електричної мережі!) або просто рукою 
створіть хвилі у ванні або басейні. Здійсніть 
відеозапис хвиль і по цьому запису визначте 
їх головні характеристики.

2. Виготовте та випробуйте разом із товари-
шами «іграшковий телефон»: у донцях двох 
маленьких пластмасових або металевих ба-
ночок зробіть маленькі отвори, протягніть 
міцну нитку або тонкий дріт завдовжки до 
10 м і зав’яжіть вузли (див. рисунок). Якщо 

тепер розійтися так, щоб нитку було натяг-
нуто, то одну баночку можна застосувати як 
«мікрофон» (тихо говорити в неї), а іншу — 
як «динамік» (її треба піднести до вуха). 
Спробуйте пояснити принцип дії такого при-
строю.

Звук Звук
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  Лабораторна робота № 1 ВказіВки до роботи

Підготовка до експерименту

Перш ніж розпочинати експеримент, пригадайте:
1) вимоги з безпеки під час роботи з електрикою;
2)  як залежить магнітна дія електромагніту від кіль-

кості витків і сили струму;
3)  як визначити магнітні полюси електромагніту за на-

прямом струму в ньому.

Експеримент

1.  Намотайте на цвях 15 витків ізольованого провідника 
та приєднайте кінці провідника через реостат, ключ 
і амперметр до полюсів джерела струму. Замкніть коло 
та переконайтеся за допомогою залізних ошурок та ін-
ших цвяхів, що отриманий вами електромагніт діє.

2.  Повторіть дослід, намотавши тепер на цвях 30–35 
витків провідника. Змінюйте за допомогою реостата 
силу струму в електромагніті та спостерігайте за змі-
ною дії електромагніту.

3.  Визначте за допомогою магнітної стрілки магнітні по-
люси електромагніту. Змініть полярність приєднання 
джерела струму та знов визначте магнітні полюси. 
Перевірте, чи виконується правило, за допомогою 
якого визначають напрям магнітного поля струму.

4.  Приєднайте до полюсів джерела струму одну ко-
тушку розбірного електромагніту. Установивши силу 
струму близько 1 А, виміряйте за допомогою дина-
мометра силу, потрібну для відриву ярма від осердя 
електромагніту. Повторіть дослід, зменшивши силу 
струму до 0,7 і 0,3 А. Перевірте, чи притягається по-
мітно ярмо до котушки зі струмом, знятої з осердя.

Аналіз результатів експерименту

Проаналізуйте експеримент і його результати. Зробіть 
висновок: як залежить магнітна дія електромагніту 
від кількості витків, сили струму та наявності феро-
магнітного осердя.

Творче завдання

Повторіть дослід, описаний у пункті 4, з’єднавши оби-
дві котушки електромагніту послідовно. Виміряйте силу 
притягання ярма до осердя у двох випадках, схематично 
зображених на рисунку, і порівняйте отримані значення 
сили. Поясніть отриманий результат.

тема. 

Складання та випробування 
електромагніту. 

Мета:

навчитися складати найпро-
стіший електромагніт і ви-
вчити його дію.

обладнання: 

джерело струму, ізольований 
провідник, великі залізні 
цвяхи, розбірний електро-
магніт, динамометр, реостат, 
ключ, амперметр, магнітна 
стрілка або компас, залізні 
ошурки, з’єднувальні провід-
ники.

теоретичні відомості. 

Феромагнітне осердя набагато 
посилює магнітне поле та, 
відповідно, магнітну дію 
котушки. Магнітну дію 
електромагніту можна 
оцінити, наприклад, за 
кількістю залізних ошурок, 
що налипають на нього. 
Більш точну оцінку можна 
отримати, якщо за допомогою 
динамометра вимірювати 
силу притягання сталевої 
пластинки (ярма) до 
електромагніту.
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  Лабораторна робота № 3

Тема.	

Дослідження	заломлення	
світла.

Мета:

експериментально	перевірити	
закон	заломлення	світла,	ви-
міряти	показник	заломлення	
прозорої	речовини.

Обладнання:

джерело	світла,	екран	зі	щіли-
ною,	скляна	пластинка,	олі-
вець,	лінійка,	чистий	аркуш	
паперу.

Теоретичні відомості.	

Згідно	із	другим	законом	за-

ломлення	світла	
sin

sin

α
γ

= n ,	де	

n	—	абсолютний	показник	
заломлення	скла.	Саме	це	
співвідношення	ми	й	переві-
рятимемо	під	час	роботи.	Щоб	
уникнути	необхідності	вимі-
рювання	кутів	транспортиром,	
проведемо	коло	з	центром	
у	точці	B	 (див.	рисунок)	та	
побудуємо	прямокутні	три-
кутники	ABE і	CBD.	Оскільки	

sinα = AE

AB
,	 sin γ = CD

BC
	 і	

AB BC= ,	отримуємо	 n
AE

CD
= .	

ВказіВки дО рОбОТи

Підготовка до експерименту

Установіть	 екран	 зі	 щілиною	 на	 аркуш	 паперу.	 Пере-
міщаючи	 джерело	 світла,	 отримайте	 на	 аркуші	 за	 щі-
линою	 добре	 помітну	 яскраву	 світлу	 смужку.	 Поставте	
посередині	 аркуша	 скляну	 пластинку	 та	 переконай-
теся,	 що	 заломлене	 на	 її	 поверхні	 світло	 теж	 утворює	
добре	 помітну	 яскраву	 смужку	 (кут	 падіння	 світла	 має	
бути	 щонайменше	 40–45°).	 Надалі	 вважатимемо,	 що	
світлові	промені	йдуть	посередині	відповідних	смужок.

Експеримент

1.		Накресліть	 на	 аркуші	 гостро	 заточеним	 олівцем	 кон-
тури	 скляної	 пластинки.	 Поставте	 дві	 точки	 посеред-
ині	 світлої	 смужки,	 що	 відповідає	 падаючому	 про-
меня,	а	також	точку	в	місці	виходу	світла	з	пластинки.

2.		Прибравши	 з	 аркуша	 екран	 і	 пластинку,	 акуратно	
здійсніть	 усі	 побудови	 відповідно	 до	 рисунка.	 Радіус	
кола	 має	 бути	 настільки	 великим,	 наскільки	 дозво-
ляє	розмір	аркуша.

3.	Виміряйте	довжину	відрізків	AE	 і	CD.
4.		Проведіть	 експеримент	 ще	 двічі,	 змінюючи	 кут	 па-

діння.

Обробка результатів експерименту

Занесіть	 результати	 вимірювань	 до	 таблиці.	 За	 резуль-
татами	кожного	досліду	обчисліть	значення	n.

Номер		
досліду

AE,	см CD,	см n
AE

CD
=

1

2

3

Аналіз результатів експерименту

1.	 	Порівняйте	 отримані	 значення	 абсолютного	 показ-
ника	заломлення.

2.	 	Порівняйте	 отримані	 значення	 з	 тими,	 що	 наведені	
в	табл.	8.1.

3.	Зробіть	висновок.

Творче завдання

Виміряйте	 значення	 граничного	 кута	 повного	 відби-
вання	 α0 	 (для	 цього	 можна	 пускати	 світло	 крізь	 бічну	
сторону	 пластинки)	 та	 визначте	 значення	 абсолютного	
показника	 заломлення,	 скориставшись	 отриманим	 зна-
ченням	 α0 .

A
E

B

D
C

3

2

4

1

α

γ
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Різнорівневість подання матеріалу
Додатковий (необов’язковий) матеріал 

Окрім основного матеріалу в підручнику подається 
додатковий, який учень може за бажанням пропус-
тити. Цей матеріал сприяє підвищенню пізнавальної 
активності учнів.

Відомості про видатних 
учених-фізиків

У підручнику наведено портрети  
та біографічні дані видатних учених, 
про роботи яких ідеться в тексті.

Рубрика «Навколо фізики» 

Короткі повідомлення містять цікаву інформацію, 
пов’язану з фізикою, ї ї історією та застосуваннями 
фізичних законів.

Зв’язок із життям 

У повідомленнях рубрики «Фізика і техніка в Україні»  
міститься інформація про досягнення українських учених 
і наукових установ, про реалізовані в Україні на рівні 
найвищих світових досягнень технічні проекти.

§ 14. Шкала електромагнітних хвиль

 1  Залежність властивостей електромагнітних хвиль 
від частоти

Електромагнітні хвилі відрізняються одна від одної за 
частотою і, відповідно, за довжиною хвилі (у цьому пара-
графі ми наводитимемо довжину хвилі лише у вакуумі). 
Ця головна відмінність спричиняє багато інших. Елек-
тромагнітні хвилі різних діапазонів відрізняються навіть 
набагато сильніше, ніж інфразвук від ультразвуку. У ба-
гатьох електромагнітних хвилях досить довго не могли 
навіть розпізнати «родичів» звичайного світла.

Довжини хвиль різних відомих нам електромагнітних 
хвиль відрізняються навіть не в мільярди разів, а набагато 
більше. Тому сильно відрізняються й властивості різних 
електромагнітних хвиль. Невелика зміна довжини хвилі 
спричиняє майже непомітну зміну властивостей хвилі. Коли 
ж довжина хвилі змінюється в рази та десятки разів, не по-
мітити суттєвих змін уже неможливо. Оскільки довжина 
хвилі може змінюватися неперервно й властивості хвиль 
змінюються потроху, межі різних діапазонів електромагніт-
ного випромінювання є приблизними та умовними. У різних 
підручниках ці межі навіть вибирають дещо по-різному. Але 
нам важливо зрозуміти загальні закономірності.

Перш ніж обговорювати ці закономірності, наведемо ще 
деякі факти з історії науки. І. Ньютон висунув свого часу 
гіпотезу, що світло — це потік певних крихітних «світло-
вих частинок» (корпускул). Великий учений до кінця життя 
відстоював думку про корпускулярну природу світла, 
різко критикуючи прихильників хвильової теорії світла 
(таку ідею захищав нідерландський учений Хрістіан Гюй-
ґенс). Тому корпускулярні уявлення панували в оптиці 
аж до початку XIX століття, коли досліди англійських 
і французьких учених переконливо засвідчили: світло — 
це якась хвиля. Хвильова теорія світла, підкріплена ще 
й теорією Максвелла, панувала близько 100 років. На 
початку ж XX століття склалася тупикова ситуація: було 
відкрито нові явища, які пе реконливо свідчили… про 
корпускулярну природу світла. Виходом із цього тупика 
стало створення квантової теорії, яка підтвердила: 

Ви докладніше дізнаєтеся про всі ці питання в стар-
шій школі. А зараз нам важливо розуміти, що така «дво-
ликість» властива в принципі всім електромагнітним хви-
лям. Проте чим більша довжина хвилі, тим менш помітні 
корпускулярні властивості та більш помітні хвильові. Зі 
зменшенням довжини хвилі (тобто зі збільшенням час-
тоти) посилюються корпускулярні та послаблюються хви-
льові властивості. 

Дволикий Янус — символ двозначності

Світло може виявляти  
як хвильові вла стивості,  
так і властивості потоку 
корпускул.

Навколо фізики
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Природа потурбувалася, щоб ми зовсім не втомлю-
вали око, дивлячись удалину. При цьому зображення на 
сітківці виходить чітким без найменшого напруження 
кришталика. Чим ближчий до нас предмет, тим силь-
ніше треба стискати кришталик, щоб роздивитися цей 
предмет. Процес «наводки ока на різкість» шляхом зміни 
форми кришталика, що дозволяє чітко бачити предмети 
на різних відстанях від ока, називають акомодацією. Для 
здорового ока дальня межа акомодації відповідає нескін-
ченності, а ближня межа акомодації — приблизно 12 см. 
Щоб розглядати предмет біля ближньої межі акомода-
ції, треба сильно деформувати кришталик, і око швидко 
втомлюється. Прийнято вважати, що за нормального зору 
акомодація відбувається без суттєвого напруження, коли 
відстань до предмета щонайменше d0 25=  см. Цю відстань 
називають відстанню найкращого зору.

То навіщо ж ми, навіть не замислюючись, наближаємо 
до ока предмет, який бажаємо роздивитися якнайкраще? 
Чому взагалі одні предмети ми можемо роздивитися до-
бре, детально, а інші — ні? Ми знаємо, що це залежить 
як від розміру предмета, так і від відстані до нього. Але 
зрештою це залежить від розміру зображення тіла на 
сітківці (чим більший цей розмір, тим більше світлочут-
ливих елементів сприймають це зображення). 

Отже, щоб краще роздивитися предмет, слід збільшити 
відповідний кут зору. Для цього можна наблизити пред-
мет до ока або застосувати оптичний прилад. Але якщо 
предмет розташований занадто близько до ока, потрібно 
занадто сильно напружувати око… Найкращим вважа-
ється компромісний варіант — розташування предмета на 
відстані d0 .

Зрозуміло, як ми визначаємо напрям на предмет. 
А як же ми визначаємо відстань до предмета? Головним 
чином завдяки тому, що наш зір є бінокулярним, тобто 
ми здатні бачити двома очима. Роздивляючись якусь 
точку A, ми підсвідомо спрямовуємо на неї осі обох очей. 
При цьому осі очей не паралельні, а утворюють певний 

З рисунка видно, що 
розмір зображення (його 
позначено зеленим) за-
лежить від кута зору 
ϕ  — кута між крайніми 
променями, які потра-
пляють від предмета 

в око: tgϕ = h

d
.

Oϕ

d

h
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Астронавти, що літали на Мі-
сяць, розповідали про спалахи 
та смужки світла, які вони ба-
чили заплющивши очі. Піз-
ніше з’ясу валося, що відчуття 
світла викликала космічна 
радіація, яка опромінювала 
сітківку ока поза межами маг-
нітосфери Землі.

§ 15. СучаСна модель атома

 1  Модель атома Томсона. Дослід Резерфорда,  
модель атома Резерфорда

Ви вже знаєте з курсу фізики 7 класу, що речовина 
складається з атомів. Знаєте ви й про те, що сам атом міс-
тить ядро та електрони. Однак це питання заслуговує на 
більш докладне обговорення.

Ідеї про існування неподільних частинок речовини ви-
повнилося вже щонайменше 2,5 тис. років. Нагадаємо, 
що й слово «атом» походить від давньогрецького слова 
«неподільний». Давньогрецький філософ Демокріт ствер-
джував, що речовину не можна без кінця ділити на менші 
й менші «порції», бо тіла — це комбінації атомів. Різно-
манітність тіл зумовлена не тільки існуванням різних 
атомів, але і їх різним розташуванням (так само з одна-
кових літер можна скласти різні слова). Демокріт і його 
послідовники запевняли, що у  світі  є  тільки  атоми  та 
порожнеча.

Так сталося, що тільки-но атом здобув належне місце 
в наукових уявленнях, як виявилося, що він не такий 
уже й неподільний. Наприкінці XIX століття видатний 
англійський фізик Дж. Томсон (рис. 15.1) відкрив першу 
елементарну частинку — електрон. Ця частинка має не-
гативний заряд і масу, приблизно в 1800 разів меншу від 
маси найлегшого атома. Відразу постало питання: яке ж 
місце займають електрони в будові речовини? Відповідь 
могла бути тільки одна: електрони  входять  до  складу 
атомів. Але тоді інші складові частини атома мають по-
зитивний електричний заряд (нагадаємо, що атоми елек-
трично нейтральні). Отже, неподільний атом зникає… 
Натомість з’являється складна система, яка містить елек-
трони та «ще щось». І перед фізиками постало завдання 
розібратися в будові атомів.

Навколо фізики

Протягом сто-
літь і тисячо-
літь учення Де-
мокріта мало 
прихильників, 
проте навіть 
у XIX столітті 
були серйозні вчені, які вва-
жали атоми вигадкою. Лише 
під тиском нових експери-
ментальних фактів «атомна» 
теорія будови речовини стала 
загальновизнаною. Але зро-
зуміло, що наукові уявлення 
того часу не обмежувалися 
здогадками на рівні уявлень 
давньогрецьких філософів.

Історична справка

Джозеф Джон Томсон (1856–1940), видатний 
англійський фізик. Лауреат Нобелівської 
премії (1906) за дослідження провідності 
електрики в газах, найважливішим резуль-
татом яких стало відкриття електрона. Відо-
мий також як винахідник мас-спектрометра. 
Розробив метод ви мірювання відношення за-
ряду частинки до її маси, який зіграв велику 
роль у дослідженні ізотопів. Одним із учнів 
Томсона був Е. РезерфордРис. 15.1. Джозеф Джон Томсон за работою в лабо-

раторії
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Фізика і техніка в Україні

Інститут магнетизму Національної академії  
наук України та Міністерства освіти  

і науки України (Київ)
Інститут магнетизму — один із наукових за-
кладів, що створені вже за незалежної Укра-
їни (1995 року). Інститут мав поєднати функ-
ції науково-дослідної установи та вищого 
навчального закладу для вирішення актуаль-
них проблем у галузі магнетизму, екології та 
підготовки наукових кадрів. Очолює Інсти-
тут член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук Ю. І. Горобець, почесним 
директором є видатний український фізик 
В. Г. Бар’яхтар.

За роки існування Інституту було здійснено 
дослідження різних типів хвиль (магнонів, 
солітонів) у магнітних середовищах. Вивчено 
ефекти взаємодії між різними хвилями, роз-
глянуто й інші проблеми сучасної фізики 
твердого тіла та математичної фізики. Розро-
блено принципи отримання магнітних носіїв 
з надвисокою щільністю запису інформації. 
Вивчено багатошарові магнетики, тонкі маг-
нітні плівки та гетероструктури. Розроблено 
матеріали з ефектом магнітної пам’яті форми 

для акустичних перетворювачів нового поко-
ління.

Розроблено засоби для 3D-математичного мо-
делювання, що ґрунтуються на принципах са-
моорганізації. Це, наприклад, 3D-модель роз-
поділу радіоактивного забруднення місцевості 
з урахуванням різної вірогідності отриманих 
даних. Така модель може бути інструментом 
для більш глибокого вивчення процесів, що 
відбуваються, та прогнозування їх розвитку. 
Це дозволить приймати правильні рішення 
під час ліквідації наслідків глобальних ката-
строф, таких як Чорнобиль, що спричиняють 
забруднення довкілля.
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§ 5. Явище електромагнітної індукції

 1 Відкриття електромагнітної індукції

Дослід Г. К. Ерстеда (1820 рік) довів існування маг-
нітної дії електричного струму (якщо користуватися 
сучасною термінологією — існування магнітного поля 
струму). А вже 1822 року англійський учений М. Фара-
дей (рис. 5.1) у своєму записі поставив мету «перетворити 
магнетизм на електрику». Інакше кажучи, він намагався 
створити електричний струм за допомогою магнітного 
поля. Над цим працювали й інші вчені, проте успіх чекав 
саме на М. Фарадея. Відкриття було зроблено 1831 року 
після тривалих і наполегливих пошуків.

Технічно досліди Фарадея вже тоді були нескладними 
(а нині їх може відтворити кожний). Чому ж від початку 
пошуків до успіху минуло так багато часу? Річ у тім, що 
успіх чекав на дослідника не зовсім там, де його спочатку 
шукали. Навіть дуже сильне магнітне поле здатне спричи-
нити появу електричного струму тільки за певних умов. 
Надамо слово самому Фарадею: «Двісті три фути* мідного 
дроту було намотано на великий дерев’яний барабан; інші 

* Один фут дорівнює приблизно 0,3 м.

6. Металевий стрижень завдовжки 10 см ма-
сою 9 г лежить на горизонтальній поверхні 
між полюсами електромагніту. Лінії одно-
рідного магнітного поля напрямлені гори-
зонтально та перпендикулярні до стрижня, 
індукція магнітного поля дорівнює 0,6 Тл. За 
якої сили струму в стрижні він перестає тис-
нути на поверхню?

7. Електрон рухається в горизонтальному на-
прямі в магнітному полі з індукцією 1,2 Тл. 
Лінії магнітного поля вертикальні, швидкість 
електрона дорівнює 500 км/с. Визначте силу 

Лоренца, що діє на електрон. Елементарний 

електричний заряд дорівнює 1 6 10 19, ⋅ −  Кл.

8. Які існують вимоги до власних опорів ам-
перметра та вольтметра? Обґрунтуйте ці ви-
моги.

9. Виведіть із формули сили Ампера формулу 
сили Лоренца. Уважайте, що всі вільні заря-
джені частинки в провіднику рухаються з од-
наковою швидкістю v  (тоді всі такі частинки, 
що містяться в провіднику завдовжки l, по-

кинуть його за час t
l

v
= ).

Експериментальне завдання  

Приєднайте електродвигун від старої дитячої 
іграшки до джерела струму через ключ, реос-
тат і амперметр. Намотайте на ротор електро-
двигуна довгу нитку, перекиньте її через блок 
та прикріпіть до її вільного кінця невеликий 

тягарець. Замкнувши коло, виміряйте час 
піднімання тягарця на певну висоту та об-
числіть корисну потужність електродвигуна. 
Визначте експериментально залежність цієї 
потужності від сили струму в двигуні.

Рис. 5.1. Майкл Фарадей (1791–
1867) — англійський фізик 
і хімік. Засновник учення про 
електромагнітне поле. Відкрив 
явище електромагнітної індукції, 
закони електролізу. Невтомний 
популяризатор науки
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Рис. 4

Рис. 5

8.	 Як	 ви	 гадаєте,	 яку	 з	 двох	 фотографій	
(рис.	3)	отримали,	фотографуючи	зображення	
в	дзеркалі?

Рис. 3

9.	 У	якій	точці	слід	розташувати	на	землі	го-
ризонтальне	 дзеркальце,	 щоб	 сонячний	 зай-
чик	 потрапив	 у	 центр	 вікна	 на	 третьому	 по-
версі	(рис.	4)?

10.	 Навіщо	 на	 шкалі	 точних	 приладів	 розмі-
щають	«дзеркальну	дугу»	(рис.	5)?

Експериментальне завдання   

Покладіть	 на	 стіл	 плоске	 дзеркальце	 та	 ар-
куші	 білого,	 сірого	 та	 чорного	 паперу.	 Осві-
тіть	 їх	 почергово	 в	 темряві	 вузьким	 пуч-
ком	 білого	 світла	 від	 лазерного	 ліхтарика.	

Спробуйте	 «спіймати»	 відбите	 світло	 верти-
кальною	 білою	 пластинкою.	 Порівняйте	 кар-
тини,	 що	 спостерігаються,	 та	 зробіть	 висно-
вок.

Фізика і техніка в Україні

Науково-технологічний комплекс (НТК)  
«Інститут монокристалів»  

Національної академії наук України (Харків)
Заснований	у	1955	році.	Це	провідний	науко-
вий	 центр,	 у	 якому	 проводяться	 міждисци-
плінарні	 дослідження	 в	 багатьох	 пріоритет-
них	 напрямах	 сучасного	 матеріалознавства,	
фізики,	 хімії,	 біології	 та	 медицини.	 У	 комп-
лексі	 виконується	 повний	 цикл	 наукових	
розробок	 —	 починаючи	 з	 ідеї	 та	 фундамен-
тальних	 досліджень	 до	 практичного	 ство-
рення	 матеріалів	 і	 готового	 обладнання	 на	 їх	
основі	та	організації	виробництва.	За	роки	іс-
нування	 установи	 її	 науковцями	 розроблено	
низку	 унікальних	 інтелектуальних	 матеріа-
лів	 та	 технологій,	 у	 тому	 числі	 таких,	 що	 не	
мають	 аналогів	 у	 світі.	 Зокрема,	 НТК	 «Ін-
ститут	 монокристалів»	 є	 одним	 із	 визнаних	
лідерів	у	створенні	нових	кристалічних	мате-
ріалів	для	оптики,	лазерної	техніки,	електро-
ніки,	детектування	випромінювань.	

Нещодавно	 НТК	 «Інститут	 монокристалів»	
отримав	державне	замовлення	на	виготовлення	

куленепробивного	сапфірового	скла	—	«прозо-
рої	 броні».	 Багато	 років	 тому	 інститут	 освоїв	
виробництво	 цієї	 броні	 для	 країн	 НАТО.	 Ін-
ститут	розробляє	засоби	для	контролю	безпеки	
в	 системах	 огляду	 багажу,	 люмінесцентні	
зонди	 для	 медико-біологічного	 застосування	
за	 замовленнями	 компаній	 США,	 Канади	 та	
Європи.	 Інститут	 є	 однією	 з	 найбільш	 успіш-
них	 наукових	 установ	 України.	 А	 такі	 відомі	
керівники	 НТК,	 як	 В.	 П.	 Семиноженко	 та	
Б.	 В.	 Гриньов,	 зробили	 ще	 й	 вагомий	 внесок	
у	 загальну	 організацію	 наукових	 досліджень	
у	незалежній	Україні.
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Додаткові матеріали до підручника
Енциклопедичні сторінки

Такі сторінки, добре ілюстровані, є після 
кожного з п’яти розділів підручника. Вони 
містять цікаву інформацію, яка пов’язана 
з вивченим матеріалом, але зазвичай вихо-
дить далеко за межі шкільної програми.

Додатки в кінці підручника

У кінці підручника містяться:
•  рекомендації з роботи учнів над навчаль-

ними проектами
•  відповіді до вправ і тестів для самопере-

вірки
• алфавітний покажчик
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Неодимові магніти дуже стійкі та надійні: протя-
гом 10 років вони втрачають лише 1–2 % своєї намаг-
ніченості, тому термін їх служби може бути й 100 ро-
ків. Слід лише враховувати, що температура Кюрі для 
таких магнітів становить від 300 до 380 °С (за такої 
температури магніт повністю розмагнічується), мак-
симальна ж робоча температура коливається від 80 до 
220 °С (залежно від марки магнітного матеріалу).

З магнітними технологіями пов’язані багато які 
з досягнень медицини, а ще більше — сподівання на 
швидкий прогрес методів діагностики та лікування 
захворювань. Розповімо про магнітно-резонансну то-
мографію (МРТ) — це метод дослідження внутрішніх 
органів і тканин людини. У ньому застосовують явище 
ядерного магнітного резонансу, відкрите 1938 року. 

Енциклопедична сторінка

Згідно зі свідченням істориків людство було 
знайоме з постійними магнітами вже у V–VI сто-
літтях до нашої ери. Історії про магніти можна 
знайти в працях Піфагора, Арістотеля, Гіппо-
крата, Платона… Нині ж людина має справу із 
сучасними магнітними технологіями починаючи 
з раннього дитинства. Адже в нібито простих 
іграшках і дитячих конструкторах (на перший 
погляд це можуть бути звичайнісінькі кульки) 
зазвичай застосовують маленькі та дуже сильні 
неодимові магніти (вони виготовлені зі сплаву 
неодиму, бору та заліза). А які чудові конструк-
ції виходять із цих магнітів!

Неодимові магніти були 
створені в Японії 1982 року. 
Зрозуміло, що їх застосу-
вання не обмежується дитя-
чими іграшками. Такі маг-
ніти широко застосовують 
і в «дорослих» виробах — 
у комп’ютерах, динаміках, 
магнітно-резонансних томо-
графах.

Етапи роботи над навчальним проЕктом

1. Організаційний етап. Вибір теми навчального проекту, обговорення 
мети та завдань проекту, складання плану реалізації проекту.

План проекту — це документ, який містить заздалегідь намічений 
порядок дій, необхідних для досягнення мети проекту.

План допомагає оцінити власні можливості та висвітлити проблеми, які 
можуть виникнути під час роботи.

На цьому етапі доцільно також визначити основні етапи роботи над про-
ектом, способи роботи на кожному етапі, терміни роботи, обов’язки та відпо-
відальність кожного учасника проекту.

2. Підготовчий етап. Пошук інформації, яка висвітлює тему навчального 
проекту, а також допомогає вирішенню завдань проекту.

У ході пошуку матеріалів до проекту потрібно одразу їх сортувати. Для 
цього часто використовують портфоліо.

Портфоліо проекту — це впорядкована добірка матеріалів, зібраних 
з певною метою.

Електронне портфоліо проекту — це збірка електронних матеріалів 
проекту, які впорядковано за певною структурою.

Електронне портфоліо дозволяє здійснювати швидкий пошук документів; 
його легко редагувати, доповнювати, переносити, зберігати і т. д.

Використовуючи додаткову літературу, інтернет-ресурси тощо, не забу-
вайте зберігати посилання на кожне джерело інформації — записувати назву 
ресурсу, ім’я автора. Пам’ятайте про авторське право!

3. Проектний етап. Опрацювання зібраної інформації, створення моделей, 
формулювання висновків і пропозицій.

Для уточнення отриманої інформації та одержання додаткової можна 
звертатися до довідників, словників, а також до вчителя.

4. Оформлювальний етап. Оформлення результатів роботи над навчаль-
ним проектом, створення презентації для захисту проекту.

Щоб презентація проекту відбулася успішно, необхідно виділити час для 
її ретельної підготовки. Переконайтеся, що ви виконали всі завдання проекту. 
Підготуйте доповідь. Для доповіді вибирайте найголовніше, викладайте свої 
думки коротко, чітко, зрозуміло.
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  Розділ 1. Електромагнітні явища

Вправа № 1. 2. Праворуч; ліворуч. 3. Без 
центрального вертикального стрижня рівно-
вага буде нестійкою, верхній магніт відхи-
литься в якийсь бік і впаде. 4. На цих суд-
нах багато сталевих деталей. 5. Величезні 
струми в каналах блискавок створюють 
сильне магнітне поле. 6. Один зі способів — 
піднести перший брусок кінцем до середини 
другого; інший спосіб — підвісити бруски за 
середину та спостерігати за їх орієнтацією.

Вправа № 2. 1. Біля магнітного полюса 
або в районі сильної магнітної аномалії. 
3. Струм тече перпендикулярно до площини 
рисунка до нас. 4. Струм тече витком проти 
ходу годинникової стрілки. 7. Негативний 
полюс — до клеми A, позитивний — до 
клеми C.

Вправа № 3. 1. Позитивний полюс — 
до лівого кінця, негативний — правого. 
5. Треба розмістити контакти 5 над сталевим 
якорем 3. 6. 1,4 В.

Вправа № 4. 2. За ходом годиннико-
вої стрілки, якщо дивитися зверху. 4. До 
рейки 2. 5. Пружина почне коливатися (змен-
шувати та збільшувати свою довжину), її кі-
нець періодично виходитиме з води. 6. 1,5 А. 

7. 9 6 10 14, ⋅ −  Н. 8. Власний опір амперметра 
має бути набагато меншим від опору дослі-
джуваної ділянки кола, опір вольтметра — 
значно більшим. 9. Якщо заряд вільної заря-
дженої частинки дорівнює q, то сила струму 

в провіднику I
N q

t

N q v

l
= = , де N — за-

гальна кількість вільних заряджених части-
нок у провіднику. Отже, силу Ампера можна 

записати у вигляді F B l
N q v

lА = ⋅sinα , тоді 

на кожну вільну заряджену частинку діє 

сила Лоренца F q Bv
F

NЛ
А= = ⋅sinα .

Вправа № 5. 3. Індукційний струм ви-
никне тільки у випадку в. 4. Під час входу 

до більшого соленоїда та виходу з нього. 
5.  Кільце Б підстрибне незалежно від на-
пряму струму в котушці. 6. У внутрішню 
енергію кільця, нагрітого індукційним стру-
мом.

Завдання для самоперевірки

Номер завдання 1 2 3 4 5 6 7 8

Відповідь в б г а а г в в

9. Сила Ампера напрямлена ліворуч. 
10. Магнітна індукції поля напрямлена пер-
пендикулярно до площини рисунка до нас. 
11.  Провідники відштовхуються. 12. Ліво-
руч — північний магнітний полюс, право-
руч — південний. 13. Ліворуч — негативний 
полюс джерела струму, праворуч — пози-
тивний. 14. За положення перемикача C.

  Розділ 2. Світлові явища

Вправа № 6. 1. а) Так; б) ні. 2. а) Ні; б) ні; 
д) можна. 3. Ні. 4. У якомусь напрямі пер-
ший стовп має закривати другий і третій. 
5. Приблизно 1,3 с. 6. Див. рисунок.

7. 1,5 м. 10. Повне місячне затемнення спо-
стерігається майже на половині поверхні 
Землі, повне сонячне — на території на-
багато меншій. Тому ймовірність спостере-
ження місячного затемнення набагато вища. 
11. Існування фаз Венери свідчить, що вона 
не є світним тілом, а тільки відбиває со-
нячне світло. 12. Циліндр, висота якого до-
рівнює діаметру.

Вправа № 7. 1. Розсіяним. 2. 30°. 3. Розмір 
зображення не змінюватиметься. 

ВідпоВіді до ВпраВ і заВдань для самопереВірки
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А
Акомодація 98

Активність радіонукліда 166

Амплітуда 232

Б
Бекерель 166

В
Випромінювання

— альфа (α) 164

— бета (β) 164

— гамма (γ) 141, 164

— інфрачервоне 141

— рентгенівське 141

— ультрафіолетове 141

Г
Генератор електричного струму 42, 43

Гіпотеза Ампера 20

Грей 173

Д
Джерело світла 54

— протяжне 59

— точкове 59

Дисперсія 80, 81

Діамагнетики 22, 23

Довжина хвилі 127

Доза йонізуючого випромінювання

— еквівалентна 173

— поглинута 173

Дозиметр 174

Дослід (и)

— Ампера 15

— Ерстеда 8

— Фарадея 38, 39

Е
Електричний двигун 33, 34

Електромагніт 24

Електромагнітна індукція 39

Енергія 249

— механічна 250

З
Закон

— відбивання світла 66

— всесвітнього тяжіння 219

— заломлення світла 75

— збереження імпульсу 242 

— збереження механічної енергії 250

— Ньютона

— другий 211

— перший 208

— третій 212 

— прямолінійного поширення світла 59

Зиверт 173

Зображення

— у лінзі 89

— у плоскому дзеркалі 67 

А
Ізотопи 160

Імпульс 

— сили 241

— тіла 241

Індукційний струм 39

Інерціальна система відліку 208

Інфразвук 128

К
Колектор 34

Коливання 231

Кюрі 166

Л
Лінза 87

— збиральна 87

— розсіювальна 87

Лінії магнітної індукції (магнітні лінії) 11

М
Магніт постійний 6

Магнітна індукція 17, 31

Магнітний полюс 6

Маса 210

Маятник

— математичний 232

— пружинний 232

Н
Нейтрон 158

Нуклід 160

Нуклон 159

АлфАвітний покАжчик
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Електронний додаток

Матеріали електронного  
додатка розміщені на сайті  
interactive.ranok.com.ua. 

Ці матеріали містять:
• тестові завдання для самоперевірки
•  відеоролики, що унаочнюють фізичний 

дослід або процес
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Номер 
уроку Тема уроку

Розділ 1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА
Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів
Магнітне поле. Магнітне поле Землі
Лінії магнітного поля
Розв’язування якісних задач на магнітне поле.  
Самостійна робота
Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда
Силова характеристика магнітного поля
Магнітні властивості речовин
Гіпотеза Ампера
Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле 
котушки зі струмом
Електромагніти. Лабораторна робота № 1.
Складання та випробування електромагніту
Дія магнітного поля на провідник із струмом.  
Сила Ампера
Розв’язування задач. Самостійна робота
Дія магнітного поля на рамку зі струмом.
Електричні двигуни
Електровимірювальні прилади. Гучномовець
Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. 
Сила Лоренца
Прояви та застосування сили Лоренца в природі  
і техніці. Розв’язування задач
Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. 
Індукційний електричний струм
Індукційні генератори електричного струму.  
Промислові джерела електричної енергії
Повторення матеріалу розділу, розв’язування задач
Контрольна робота

Навчальний проект
Магнітні матеріали та їх використання
Магнітні матеріали та їх використання

Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
Світлові явища. Джерела й приймачі світла
Швидкість поширення світла. Методи вимірювання 
швидкості світла
Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолі-
нійного поширення світла
Сонячне та місячне затемнення. Розв’язування задач
Відбивання світла. Закон відбивання світла
Плоске дзеркало. Розв’язування задач
Лабораторна робота № 2. Дослідження відбивання 
світла за допомогою плоского дзеркала
Сферичні дзеркала
Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. 
Показник заломлення світла. Закон заломлення 
світла
Розв’язування задач. Лабораторна робота № 3.  
Дослідження заломлення світла

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ФІЗИКИ (9 клас)

Номер 
уроку Тема уроку

Дисперсія світла. Спектральний склад природного 
світла. Кольори
Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи
Отримання зображень за допомогою лінзи
Формула тонкої лінзи. Розв’язування задач
Лабораторна робота № 4. Визначення фокусної  
відстані та оптичної сили тонкої лінзи
Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору  
та їх корекція
Найпростіші оптичні прилади. Окуляри
Об’єктив. Зорова труба. Мікроскоп. Телескоп
Сила світла і освітленість. Розв’язування задач
Контрольна робота

Навчальний проект
Оптичні прилади та їх застосування
Складання найпростішого оптичного приладу

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ
Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові 
хвилі
Швидкість поширення звуку, довжина і частота  
звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону
Вібрації і шуми та їх вплив на живі організми
Інфра- та ультразвуки та їх застосування в науці  
і техніці
Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Ви-
промінювання і поглинання електромагнітних хвиль
Швидкість поширення, довжина і частота електро-
магнітної хвилі
Залежність властивостей електромагнітних хвиль від 
частоти. Шкала електромагнітних хвиль. Електромаг-
нітні хвилі в природі й техніці
Фізичні основи радіолокації та сучасних бездрото-
вих засобів зв’язку та телекомунікацій
Розв’язування задач на радіолокацію
Контрольна робота

Навчальний проект
Звуки в житті людини. Застосування інфра-  
та ультразвуків у науці і техніці
Розвиток уявлень про електромагнітну природу 
світла

Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА І АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ 
ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда
Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні 
сили
Ізотопи. Використання ізотопів
Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня 
фізична природа і властивості
Активність радіоактивної речовини. Період напів-
розпаду радіоактивного нукліда. Закон радіоактив-
ного розпаду
Розв’язування задач на радіоактивність



Номер 
уроку Тема уроку

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. 
Поглинута та експозиційна дози
Потужність радіоактивного випромінювання. Дози-
метри. Природний фон і радіоактивне забруднення
Розв’язування задач на поглинуту та експозиційну 
дози
Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу
Ядерний реактор. Атомні електростанції
Атомна енергетика України. Екологічні проблеми 
атомної енергетики
Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір
Повторення теми, розв’язування задач
Контрольна робота

Навчальний проект
Фізичні основи радіоекології
Складання радіаційної карти регіону

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ.  
ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

Повторення основних понять кінематики
Розв’язування задач на прямолінійний рух
Рівноприскорений рух. Прискорення
Переміщення під час прямолінійного рівноприско-
реного руху
Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. 
Розв’язування задач
Розв’язування задач на швидкість і переміщення під 
час прямолінійного рівноприскореного руху
Інерціальні системи відліку. Перший і другий закони 
Ньютона
Третій закон Ньютона
Розв’язування задач на застосування законів  
Ньютона
Закон всесвітнього тяжіння. Рух тіла під дією сили 
тяжіння. Прискорення вільного падіння
Розв’язування задач на застосування закону всесвіт-
нього тяжіння
Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до 
горизонту
Лабораторна робота № 5. Дослідження руху тіла, 
кинутого горизонтально
Розв’язування задач на рух тіла, кинутого горизон-
тально та під кутом до горизонту
Рух тіла під дією кількох сил
Розв’язування задач на рух тіла під дією кількох сил
Пружинний маятник
Математичний маятник
Розв’язування задач на коливання
Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. 
Досягнення космонавтики
Розв’язування задач на закон збереження імпульсу 
та реактивний рух

Номер 
уроку Тема уроку

Розв’язування задач. Самостійна робота
Механічна робота. Потенціальна і кінетична енергії 
Розв’язування задач на механічну роботу та енергію
Застосування законів збереження енергії і імпульсу 
в механічних явищах
Розв’язування задач на непружні зіткнення тіл
Розв’язування задач на пружні лобові зіткнення тіл
Розв’язування задач на пружні нецентральні зіткнен-
ня тіл
Розв’язування задач на перетворення механічної 
енергії
Повторення матеріалу теми
Розв’язування задач на рух тіл і закони збереження
Розв’язування задач на рух тіл і закони збереження
Контрольна робота
Межі застосування класичної механіки

Лабораторний практикум
№ 1. Вимірювання фізичних величин та визначення 
похибок вимірювання
№ 2. Дослідження коливань тіла на пружині
№ 3. Дослідження звукових коливань
№ 4. Визначення густини тіла гідростатичним мето-
дом
№ 5. Дослідження умов рівноваги тіл
№ 6. Дослідження простих механізмів (похила пло-
щина, блоки)
№ 7. Дослідження законів відбивання і заломлення 
світла
№ 8. Визначення показника заломлення скла
№ 9. Вивчення будови дозиметра і проведення до-
зиметричних вимірювань
№ 10. Вивчення явища електромагнітної індукції

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
Фізика та екологія

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
Фізичні основи бережливого природокористування 
Фізичні основи збереження енергії 
Альтернативні джерела енергії

Еволюція фізичної картини світу
Еволюція фізичної картини світу
Наукові революції 
Вплив фізики на суспільний розвиток
Вплив фізики на науково-технічний прогрес

Навчальні проекти
Людина і Всесвіт
Фізика в житті сучасної людини
Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі
Україна — космічна держава

Екскурсії (2 години)
Резерв (8 годин)

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

ка років. Звісно, це відповідальний та нелегкий вибір. Ви маєте визначити підручник з фізики, 
за яким вам буде зручно й легко працювати з учнями принаймні протягом року. І зробити це 
маєте саме ви, оскільки саме ви є основною ланкою в системі освіти. Ви присвячуєте весь свій 
час нашим дітям, не просто навчаєте їх, а допомагаєте їм знайти себе, долати труднощі, бути 
самостійними. 

А ми, зі свого боку, прагнемо полегшити вашу роботу. Ми намагалися створити підручник, 
за яким вам буде легко викладати, а учням цікаво вчитися. Ми дуже сподіваємося, що наш під-
ручник сподобається вам і ви виберете його для роботи. Але незалежно від вашого вибору ми 
від щирого серця бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій праці.

Посібник, який ви тримаєте в руках, є путівником по нашому підручнику. Ми ознайомимо 
вас із підручником, детально зупинимося на особливостях його побудови та подання матеріалу, 
а також наведемо орієнтовний календарно-тематичний план.

Редакторський колектив

Демоверсія підручника «Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів  
з поглибленим вивченням фізики»  

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(автор І. М. Гельфгат)

Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,84.

ТОВ Видавництво «Ранок».  
Свідоцтво ДК № 5215 від 22.09.2016. 61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135.  

Для листів: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а

www.ranok.com.ua

©   ТОВ Видавництво «Ранок», 2017

На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу  
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника 

«Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 
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ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ 
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Ф І З И К АФ І З И К А
для ЗНЗ із поглибленим вивченням фізики

 І. М. Гельфгат

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

• 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

Т
МА

ня 

ПІДРУЧНИК: 
• Призначений для глибокого вивчення фізичних явищ і законів
• Спрямований на осмислене засвоєння та застосування отриманих знань у повсякденному житті
• Вдало поєднує традиційні й новітні методики викладання фізики із застосуванням сучасних 

засобів навчання
• Активує розумову діяльність учнів, розвиває їхні дослідницькі здібності 
• Надає широкі можливості для застосування цифрових технологій в освітньому просторі за-

вдяки можливості здійснити онлайн-тестування та наявності відеороликів, що унаочнюють 
фізичний дослід або процес


