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Шановні колеги!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Фізика» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закла-

дів авторів В. Г. Бар’яхтара, Ф. Я. Божинової, С. О. Довгого, О. О. Кірюхіної (за редакцією В. Г. Бар’яхтара, 
С. О. Довгого).

Підручник базується на традиційних принципах навчання (науковості та доступності, диференціації, 
гуманізації, наступності, наочності тощо) та відповідає сучасним підходам до навчання. Він успадкував від 
чинного підручника для 7 класу систему організації навчального матеріалу, основні й допоміжні змістовні лінії, 
апарат орієнтування. Разом із тим з’явилися нові дидактичні акценти, відповідно до вікових особливостей 
учнів підвищилася складність подання матеріалу, розширилася інформація про фізичні явища.

Побудова тексту підручника відповідає вибраній науково-методичній концепції і враховує специфіку дру-
гого року навчання фізики. Підручник складається з двох розділів, а кожний розділ — із параграфів. Текст 
параграфа розподілено на частини, кожна з яких починається зі слів «Знайомимося…», «Дізнаємося…», «Вчи-
мося…», «Пригадуємо…», «Доводимо…» тощо — автори підручника разом з учнями фактично створюють нові 
знання на фундаменті їх попереднього досвіду, реалізуючи особистісно орієнтовний підхід у навчанні. Різно-
рівневий характер подання навчального матеріалу дозволяє враховувати здібності й нахили кожного з учнів. 

Кількість параграфів (40) дозволяє вчителеві виділити уроки для проведення лабораторних робіт і тема-
тичного контролю. Підручник передбачає ознайомлення з основними означеннями, науковими поняттями, 
фізичними законами через ментальний досвід кожного учня шляхом пояснень, порівнянь, прикладів. Кожному 
параграфу передує вступ, у якому викладена мотивація навчальної діяльності за змістом параграфа. Після 
параграфа є підсумки, запитання для самоконтролю та вправи. Більшість параграфів завершується експери-
ментальними завданнями для проведення домашніх дослідів. У підручнику наведено приклади розв’язання 
типових задач, надається необхідний інструктивний матеріал для виконання лабораторних робіт.

Наприкінці кожного розділу подано: підсумковий огляд у вигляді схем і таблиць, які наочно ілюструють 
змістовно-логічні та структурно-функціональні зв’язки між елементами навчального матеріалу, завдання для 
самоперевірки, що дають змогу учневі самостійно оцінити рівень своїх навчальних досягнень; енциклопедичні 
сторінки, завдяки яким в учнів зростає пізнавальна активність і формується позитивне ставлення до підручника. 

Теоретичну частину підручника доповнено рубрикою «Фізика та техніка в Україні», у якій розповіда-
ється про внесок науковців України у світову науку, технічні та наукові досягнення України, що стимулює 
пізнавальний інтерес, покращує мотивацію до навчання, сприяє вихованню національної свідомості.

Наочне пояснення фактичного матеріалу нада-
ється за допомогою кольорових рисунків, фотографій, 
схем тощо. Ефективній праці з підручником сприяти-
ме сучасний дизайн підручника: відповідне виділення 
означень, частин тексту, додаткових матеріалів і чітка 
структура навчального матеріалу з внутрішніми по-
силаннями та додатками. 

Підручник надає широкі можливості використан-
ня цифрових технологій в освітньому просторі: про-
йти онлайн-тестування та переглянути відеоролики, 
що унаочнюють фізичний дослід або процес, можна 
на сайті «Інтерактивне навчання» за посиланням 
interactive.ranok.com.ua.

Слід зазначити, що підручник успішно пройшов 
експериментальну перевірку в Національному центрі 
«Мала академія наук України». Звичайно, найважли-
віше випробування запропонованого підходу відбува-
ється через практику викладання. Однак сподіваємо-
ся, що новий підручник витримає іспит часом і стане 
дійсно новим підручником для нового покоління.

№ 
з/п Тема уроку

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 год)
Частина I. Температура. Внутрішня енергія.  

Теплопередача
1 Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання
2 Залежність розмірів фізичних тіл від температури
3 Внутрішня енергія
4 Способи зміни внутрішньої енергії
5 Теплопровідність
6 Конвекція
7 Випромінювання
8 Розв’язування задач
9 Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, 

що поглинається речовиною в ході нагрівання або 
виділяється під час охолодження

10 Розв’язування задач
11 Тепловий баланс
12 Розв’язування задач
13 Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балан-

су за умови змішування води різної температури
14 Лабораторна робота № 2. Означення питомої тепло-

ємності речовини
15 Контрольна робота № 1

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини.  
Теплові двигуни

16 Агрегатний стан речовини. Наноматеріали
17 Плавлення та кристалізація 
18 Питома теплота плавлення
19 Розв’язування задач
20 Випаровування та конденсація
21 Розв’язування задач
22 Кипіння. Питома теплота пароутворення
23 Розв’язування задач
24 Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії 

нагрівника
25 Розв’язування задач
26 Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового 

двигуна
27 Деякі види теплових двигунів
28 Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних 

ресурсів.
29 Узагальнення та систематизація знань з теми «Те-

плові явища». Розв’язування задач  
30 Контрольна робота № 2
31 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»
32 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»
33 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА.  
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (30 год)

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле.  
Електричний струм

34 Електричний заряд. Електрична взаємодія
35 Електричне поле

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу
(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

№ 
з/п Тема уроку

36 Механізм електризації. Електроскоп

37 Закон Кулона

38 Розв’язування задач

39 Електричний струм. Електрична провідність мета-
лів. Дії електричного струму

40 Джерела електричного струму.  Електричне коло та 
його елементи

41 Розв’язування задач

42 Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

43 Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

44 Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору 
провідника. Питомий опір речовини. Реостати

45 Розв’язування задач

46 Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору про-
відника за допомогою амперметра та вольтметра

47 Послідовне з’єднання провідників. Лабораторна 
робота № 4. Дослідження електричного кола з по-
слідовним з’єднанням провідників.

48 Розв’язування задач

49 Паралельне з’єднання провідників. Лабораторна 
робота № 5. Дослідження електричного кола з пара-
лельним з’єднанням провідників

50 Розв’язування задач

51 Розв’язування задач

52 Контрольна робота № 3
Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. 

Електричний струм у різних середовищах
53 Робота і потужність електричного струму

54 Розв’язування задач 

55 Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца. Елек-
тричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

56 Розв’язування задач

57 Електричний струм у металах

58 Електричний струм у рідинах 

59 Застосування електролізу

60 Розв’язування задач

61 Електричний струм у газах

62 Види самостійних газових розрядів

63 Узагальнення та систематизація знань з теми «Елек-
тричний заряд. Електричне поле. Електричний 
струм». Розв’язування задач  

64 Контрольна робота № 4

65 Захист навчальних проектів з теми «Електричні 
явища. Електричний струм»

66 Захист навчальних проектів з теми «Електричні 
явища. Електричний струм»

67 Захист навчальних проектів з теми «Електричні 
явища. Електричний струм»

68 Резерв навчального часу

69 Резерв навчального часу

70 Резерв навчального часу

Новому поколіННю — Новий підручНик!

Склад авторСького колективу —  
поєднання педагогічного  

та наукового доСвіду
підручник створений авторським колективом до-

свідчених педагогів та науковців.
Серед авторів — доктори фізико-математичних 

наук, професори, заслужені діячі україни: акаде-
мік нан україни, герой україни віктор Григорович 
Бар’яхтар; член-кореспондент нан україни Стані
слав олексійович довгий.

до складу авторського колективу також входять 
учителі фізики з багаторічним педагогічним стажем, 
учителі-методисти: відмінник народної освіти украї-
ни Фаїна Яківна Божинова та олена олександрівна 
кірюхіна. Їх учні неодноразово ставали переможця-
ми обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад 
з фізики, фахових турнірів та конкурсів.

відповідає новій навчальній програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів і підручнику  
за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого
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1Розділ
Ви багато разів спостерігали дію вітру, а тепер зможете пояснити, 
чому він виникає 

Ви неодноразово кип’ятили воду і знаєте температуру киплячої 
води, а тепер дізнаєтесь, як змусити воду закипіти за кімнатної 
температури

Ви завжди надягаєте взимку теплі речі, а тепер з’ясуєте,  
чи завжди їх надягають, щоб захиститися від холоду 

Ви чули про існування наноматеріалів, а тепер дізнаєтеся про їхні 
властивості та перспективи застосування

Ви знаєте, що більшість автомобілів має двигун внутрішнього 
згоряння, а тепер зможете пояснити, як цей двигун працює  
і як збільшити його ККД

тЕПлоВі ЯВИЩА

2Розділ
ЕлЕКТРИЧНі явИща. 
ЕлЕКТРИЧНИй сТРум

Ви бачили, що наелектризоване волосся притягується  

до гребінця, а тепер з’ясуєте, чому та коли це відбувається

Ви багато разів користувалися електричними пристроями, 

а тепер дізнаєтесь, що називають електричним колом,  

і зможете його скласти

Ви знаєте про існування електричного струму,  

а тепер довідаєтесь, за яких умов він може існувати

Ви щодня споживаєте електричну енергію,  

а тепер навчитесь розраховувати її кількість і вартість 

Ви неодноразово спостерігали блискавку, а тепер зможете 

пояснити, чому вона виникає і як від неї вберегтися

найомимося зі сТРУКТУРою 
ПіДРУЧниКа
Підручник містить 
два розділи, що від
повідають навчаль
ній програмі.

Методичні поради
перед вивченням кожного розділу доцільно 
звернутися до ментального досвіду учнів, ак-
туалізувати їхні знання, показати перспективу, 
сформулювати мету, зробити акцент на прак-
тичному застосуванні знань, що будуть отримані 
під час вивчення розділу.

для проведення вступних занять можна вико-
ристовувати такі методи організації навчальної 
діяльності, як «Фронтальна бесіда», «парад ро-
зумних думок» тощо.

Кожний розділ починається зі стислого вступу, 
у якому зазначається, якими знаннями учні вже 
володіють, про що саме дізнаються, що зможуть 
пояснити, у чому переконаються під час вивчення 
матеріалу розділу.

такий підхід перетворює процес навчання на свідо-
мий пошук відповідей на запитання, що цікавлять.

З
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Розділ 1. Теплові явища. Частина II

Поставимо на ліву шальку терезів спиртівку, наповнену спиртом.
Надспиртівкоюпідвісимометалевубанкузводою,передтимвимірявши
температуруводи.Післятогоякзрівноважимотерези,покладемоналіву
шальку важок масою 1 г. Рівновага терезів порушиться (рис. 15.5, а).
Запалимоспиртівку.Умірузгорянняспиртумасаспиртівкизіспиртом
зменшуватиметься, і через якийсь час рівновага терезів відновиться (це
будеозначати,щозгорів1гспирту)(рис.15.5,б).Уцеймоментпогасимо
спиртівку і знову виміряємо температуру води.

Повторимо дослід, узявши спиртівку, наповнену гасом, і перекона-
ємося, що в цьому випадку вода нагріється більше. Це означає, що під
час згоряння 1 г гасу виділилося більше енергії, ніж під час згоряння
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Рис. 15.4. Для сучасної цивілізації паливо є необхідною умовою існування
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Знайомимося з різними видами палива
Ми часто маємо потребу збільшити тем-

пературу якогось тіла. Так, щоб у кімнаті 
стало тепліше, слід збільшити температуру 
води в батареях опалення, щоб приготувати 
їжу — температуру повітря в духовці. Для 
збільшення температури люди здавна вико-
ристовували енергію, що виділяється під час 
хімічної реакції горіння палива* (див. напри-
клад, рис. 15.1).

Паливом можуть слугувати як природ-
ні речовини (кам’яне вугілля, нафта, торф, 
дрова, природний газ) (рис. 15.2), так і спе-
ціально одержані людиною (гас, бензин, по-
рох, деревне вугілля, етиловий спирт тощо) 
(рис. 15.3). Як бачимо, паливо буває твердим 
(кам’яне вугілля, торф, дрова, сухе пальне), 
рідким (нафта, гас, бензин, дизельне паливо) і 
газоподібним (природний газ, пропан, бутан).

Для сучасної цивілізації паливо — необ-
хідна умова існування (рис. 15.4). Для роботи 
транспорту, різних механізмів у промисло-
вості й сільському господарстві, обігрівання 
житла та готування їжі людина перетворює 
енергію палива на інші форми.

2
Уводимо поняття питомої теплоти 
згоряння палива

Різні види палива відрізняються один від од-
ного теплотвірною здатністю. Переконаємось 
у цьому за допомогою простого досліду.

* Зазначимо, що під час використання ядерного па-
лива енергія виділяється в ході ядерних реакцій 
(докладніше про це йтиметься в старших класах).

Рис. 15.1. Реакція взаємодії ме-
тану (основного складника при-
родного газу) з киснем супрово-
джується виділенням теплоти: 
CH O H O CO4 2 2 22 2+ → + + Q

Рис. 15.3. Гас, бензин, дизель-
не паливо — рідке паливо, 
одержане людиною

Рис. 15.2. Дрова — поширене 
тверде природне паливо

§ 15. ТеплоТа ЗгоРяння палива.  
КоефіцієнТ КоРисної дії нагРівниКа

 Візьміть коробку із сірниками, витягніть один сірник. Перед 
вами  — два холодних твердих тіла. Але якщо потерти головку 
сірника об коробку, сірник спалахне. Звідки береться ця енергія? 
Завдяки виконаній роботі? Але ж якщо навіть довго й із зусил-
лями терти сірник другим кінцем, стільки тепла не виділиться. 
Відповіді на зазначені запитання ви знайдете в цьому параграфі.
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ПРацьовУємо ТЕоРЕТиЧний  
маТЕРіаЛ ПіДРУЧниКа

Кількість параграфів у кожному розділі практично відповідає кілько
сті годин, відведених програмою на вивчення навчального матеріалу 
(з урахуванням уроків для систематизації знань, лабораторних і кон
трольних робіт, для розв’язування задач).

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

О

Кожний параграф має чітку й обґрун-
товану структуру. назви рубрик допо-
магають школярам сфокусуватися під 
час опанування навчального матеріалу.

Мотивуючий вступ (емоційне звер-
нення до учнів) сприяє занурен-
ню у проблему, покликаний по-
справжньому зацікавити дитину.

Візуальне оформлення означень, законів 
та основних формул розставляє акценти 
в поданому матеріалі.
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Розділ 1. Теплові явища. Частина II

Тип нагрівника залежить від виду палива, яке в ньому згоряє, 
і від того, для чого використовують теплоту. Наприклад, якщо по трібно 
опалювати помешкання, а паливом є газ, то доцільно прид бати газовий 
котел; для фізичних дослідів, під час яких паливом буде спирт, як на-
грівник слід обрати спиртівку. Проте навіть за допомогою найсучасніших 
нагрівників неможливо повністю використати всю енергію, що «нако-
пичена» в паливі. Поперше, жодне паливо не може в реальних умовах 
згоріти повністю. Подруге, якась частина енергії витрачається марно 
(на приклад, виноситься з продуктами згоряння, йде на нагрівання на-
вколишнього середовища). 

Коефіцієнт корисної дії нагрівника — це фізична величина, яка харак-
теризує ефективність нагрівника й дорівнює відношенню корисно зужитої 
теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена в процесі повного зго-
ряння палива.

Математично це записують так: 

η =
Q

Q

кор

повна

,

де η  — коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника; Qкор  — корисно зужи-
та теплота; Qповна — теплота, яка може бути виділена в процесі повного 
згоряння палива.

Зазвичай ККД подають у відсотках: 

η = ⋅
Q

Q

кор

повна

100 %

Підбиваємо підсумки
Хімічна реакція горіння палива відбувається з виділенням теплоти.
Кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння пали-

ва, обчислюють за формулою Q qm= , де q — питома теплота згоряння 
палива; m — маса згорілого палива.

Питома теплота згоряння палива дорівнює кількості теплоти, яка 
виділяється в процесі повного згоряння 1 кг цього палива. Ця фізична 
величина є характеристикою теплотвірної здатності палива й вимірюєть-

ся в джоулях на кілограм 
Дж

кг





 .

Згоряння палива відбувається в нагрівниках. ККД нагрівника позна-

чають символом η  і обчислюють за формулою η = ⋅
Q

Q

кор

повна

100 %.  Зазвичай ККД по-

дають у відсотках: η = ⋅
Q

Q

кор

повна

100 %.
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§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника 

де Q — кількість теплоти, що виділяється 

в ході повного згоряння палива масою m.

Із формули для означення питомої те-

плоти згоряння палива дістанемо одиницю 

цієї величини в СІ — джоуль на кілограм:

q[ ] =
Дж

кг
. 

Питому теплоту згоряння різних видів 

палива визначають у лабораторних умовах 

і заносять до таблиць (див. табл. 6 Додатку).

 У табл. 6 Додатку бачимо, що, напри-

клад, питома теплота згоряння торфу 

становить 15 МДж/кг. Що це означає? 

Яка кількість теплоти виділиться в ході 

повного згоряння 2 кг торфу?

Знаючи питому теплоту згоряння q 

й масу m палива, легко обчислити кількість 

теплоти Q, яка виділиться в ході повного 

згоряння цього палива: оскільки q
Q

m
= , то

Q qm=

3
Обчислюємо коефіцієнт корисної дії 

нагрівника

Для спалювання палива використовують різ-

ні нагрівники: печі та каміни, газові котли, 

пальники й спиртівки, примуси, паяльні 

лампи та інше (рис. 15.6).

Рис. 15.5. Дослід, за допомо-

гою якого демонструють якісну 

відмінність різних видів палива

Рис. 15.6. Різноманітні нагрівальні пристрої, які використовує людина: примус (а); 

газова плита (б); паяльна лампа (в); газовий котел (г)

а б
в г

б

а
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Розділ 1. Теплові явища. Частина II
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Методичні поради
на етапі мотиваці ї доцільно використовувати такі методи: «Фронтальна бесіда», 
«асоціативний кущ», «парад розумних думок». 

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

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

Запитання, що розта-
шовані в тексті пара-
графа, спонукають зу-
пинитися та обміркувати 
прочитане.

Стислі підсумки наприкінці параграфа надають можли-
вість учням визначити й запам’ятати головне.
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Розділ 1. Теплові явища. Частина II

Задача 2. Під час досліду щодо визначення питомої теплоти паро-
утворення води водяна пара, що має температуру 100 °С, надходить до 
калориметра, в якому міститься 500 г води за температури 20 °С (див. 
рис. 14.7). Після закінчення досліду температура води в калориметрі ста-
новила 50 °С, а її маса збільшилася на 25 г. За даними досліду обчисліть 
питому теплоту пароутворення води. Вважайте, що теплообмін з калори-
метром і довкіллям відсутній.

Дано:
t1 100= °C
mводи г кг= =500 0 5,

mводи г кг= =500 0 5,
t2 20= °C
t = °50 C
mпари г кг= =25 0 025,

mпари г кг= =25 0 025,

cводи =
°

4200
Дж

кг С·

Аналіз фізичної проблеми, пошук математичної 
моделі, розв’язання. Під час досліду відбувається те-
плообмін між водою в калориметрі та парою.

Віддає енергію
водяна пара

 спочатку конденсується: 
Q Lm1 = пари ;

 отримана вода охолоджу-
ється: Q c m t t2 1= −води пари ( ) .

Отримує енергію
вода в калориметрі

 нагрівається: 
Q c m t t3 2= −води води ( ) .

За умовою задачі теплообмін з довкіллям відсут-
ній, тому:

Q Q Q1 2 3+ = ,

 або Lm c m t t c m t tпари води пари води води+ − = −( ) ( )1 2 .

Знайти:
L — ?

Звідси знайдемо питому теплоту пароутворення води:

 
Lm c m t t c m t tпари води води води пари= − − − ⇒( ) ( )2 1

L
c m t t c m t t

m
=

− − −води води води пари

пари

( ) ( )2 1  .

Перевіримо одиницю, знайдемо значення шуканої величини:

L[ ] =
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= =⋅ °
⋅ ° − ° ⋅ °

°
⋅

Дж

кг
кг

кг

Дж

кг

Дж

кг

C
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C ;

L = = 





⋅ ⋅ − ⋅ ⋅4200 0 5 30 4200 0 025 50

0 025
2 310 000

, ,

,

Дж

кг
.

Аналіз результату. Отриманий результат ( L = 2 31,  МДж/кг) збіга-
ється з табличним значенням, отже, задачу розв’язано правильно.

Відповідь: L = 2 31,
МДж

кг
.

Підбиваємо підсумки
 Процес пароутворення, що відбувається в усьому об’ємі рідини й су-
проводжується утворенням і зростанням бульбашок пари, назива-
ють кипінням.

Чимося Розв’язУваТи 
заДаЧі Та виКонУваТи 
ПРоЕКТи

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

Автори підручника допомагають школярам опанувати ці ета
пи: від аналізу фізичної проблеми та пошуку її математичної 
моделі до аналізу одержаного результату. Адже тільки в цьо
му випадку можливе свідоме застосування учнями отриманих 
знань на практиці.

покрокові роз в’я-
зання типових задач

аналіз одержаних 
результатів

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

аналіз фізичної 
проблеми

пошук матема-
тичної моделі

розв’язання

Усі необхідні для роз-
в’я зування задач до-
відкові дані зібрано 
у відповідні таблиці, 
що наведені в додатку 
наприкінці підручника.
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§ 11. Плавлення та кристалізація

Контрольні запитання
1. Який процес називають плавленням? 2. Як змінюється температура 
речовини в процесі плавлення? 3. Який процес називають кристаліза-
цією? 4. Порівняйте температури плавлення і кристалізації речовин. 
5.  Чи танутиме лід у холодильнику, температура в якому становить 
0 °С? А чи замерзатиме за такої температури вода? 6. Опишіть про-
цеси, що відбуваються під час плавлення льоду та кристалізації води.

Вправа № 11
1. Чому волосок розжарювання електричної лампи виготовляють із 

вольфраму?
2. На рис. 1 наведено графік плавлення та кристалізації певної речови-

ни. Якому стану речовини відповідають точки A, B, C і D графіка?
3. На рис. 2 подано графіки плавлення деяких речовин. У якої з речо-

вин вища температура плавлення? Яка з речовин на початку досліду 
мала вищу температуру? Скориставшись табл. 2 Додатку, визначте, 
про які речовини йдеться.

t, °C

τ, хв
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t, °C

τ, хв
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78

t, °C

τ, хв
0

t, °C

τ, хв
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1
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2 4 6 8
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–40
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A B
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Q
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Q=Q
1 
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2

Q
1

Q
2

Q
2

1 2

Енергія, кДж
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10 20 30 40 50

20

30

40

50

 Рис. 1 Рис. 2

4. У відрі з водою плавають шматки льоду. Чи танутиме лід, чи вода 
замерзатиме? Від чого це залежить?

5. Скористайтесь додатковими джерелами інформації та дізнайтеся, 
коли і чому утворюються бурульки.

6. Які з наведених фізичних речовин є характеристикою тіла?
 а) маса; б) жорсткість; в) об’єм; г) густина; д) кінетична енергія; 

е) питома теплоємність.

Експериментальне завдання
«Морозна сіль». Змішайте 100 г снігу, узятого за температури 0 °С, 
і 30 г кухонної солі (1 столова ложка з гіркою). Сніг почне швидко 
танути й охолоджуватися. Якщо в такий розчин опустити шматочок 
картоплини, то він замерзне. Поясніть чому. (Підказка: температура 
кристалізації водного розчину солі менша, ніж температура замерзан-
ня води, і залежить від концентрації розчину.)

Ідеї особистісноорієнтованого навчання реалізовано, зокрема, через 
забезпечення можливості вибору учнем завдань відповідно до рівня 
своїх навчальних можливостей.

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

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

Завдання на повторення — актуалізують 
знання, отримані на попередніх уроках 
фізики або під час вивчення природо-
знавства, математики.

Деякі поради щодо організації проектної діяльності учнів, а також 
теми рефератів і досліджень стануть у пригоді й учню, і вчителю під 
час вибору теми, виконання та презентації навчальних проектів.
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Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНі явИща. ЕЛЕКТРИЧНИй сТРум

Орієнтовні теми проектів
1.	 Електрика	 в	 житті	 людини.
2.	 Сучасні	 побутові	 та	 промислові	 електричні	 прилади.
3.	 Застосування	 електролізу	 в	 практичній	 діяльності	 людини.
4.	 Застосування	струму	в	газах	у	практичній	діяльності	людини.	

Теми рефератів і повідомлень
1.	 З	 історії	 вивчення	 електричних	 явищ.
2.	 Статична	 електрика	 в	 нашому	 житті	 та	 в	 живій	 природі.	
3.	 Електросмог	 навколо	 нас.
4.	 Георг	 Сімон	 Ом:	 історія	 життя.	
5.	 Джеймс	 Прескотт	 Джоуль:	 шлях	 у	 науку.
6.	 Сучасні	 джерела	 живлення	 для	 електронних	 пристроїв.

Теми експериментальних досліджень
1.	 Створення	 електроскопа	 та	 дослідження	 електростатичних	

явищ.
2.	 Цікаві	 досліди	 з	 електростатики.
3.	 Візуалізація	 силових	 ліній	 електричного	 поля	 за	 допомогою	

паперових	 султанів,	 манної	 крупи,	 насіння	 фенхелю.
4.	 Створення	 різноманітних	 джерел	 живлення.

�Перед�початком�роботи�над�проектом,�рефератом,�проведенням�
експериментального�дослідження�уважно�ознайомтеся�з�порада-
ми� на� с.� 227–228� підручника.
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оРмУємо УзагаЛьнЕнЕ 
ЕКсПЕРимЕнТаЛьнЕ вміння Ф

Підручник містить описи всіх лабораторних 
робіт, запропонованих навчальною програмою. 
Описи робіт подано відповідно до етапів прове
дення фізичного експерименту й доповнено твор
чими завданнями та завданнями «із зірочкою».

Методичні поради
Завдання «із зірочкою» не є обов’язковими для виконання, але радимо пропону-
вати їх усім учням з метою пропедевтики — для формування навичок правильного 
запису результатів експерименту. також доцільно давати учням можливість звіту-
вати про результати виконання експериментальних завдань (демонстрація фото-
графій, відеозвіт, проведення один раз на семестр конкурсу дослідників тощо).
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Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНі явИща. ЕЛЕКТРИЧНИй сТРум. Частина I

Лабораторна робота №  3

 тема. вимірювання опору провідника за 
допомогою амперметра та вольтметра.

 Мета: навчитися визначати опір провід
ника за допомогою амперметра та вольт
метра; переконатися на досліді в  тому, що 
опір провідника не залежить від сили стру
му в  ньому та напруги на його кінцях.

 обладнання: джерело струму, резистор, 
повзунковий реостат, амперметр, вольт
метр, ключ, з’єднувальні проводи.

ВказіВки до роботи

 Підготовка до експерименту
1.	 Перш	 ніж	 виконувати	 роботу,	 переконайтеся,	 що	 ви	 	знаєте:
	 1)	 вимоги	 безпеки	 під	 час	 роботи	 з	 електричними	 колами;
	 2)	 правила,	 яких	 необхідно	 дотримуватися,	 здійснюючи	 вимі-

рювання	 за	 допомогою	 амперметра	 та	 вольтметра.

2.	 Визначте	 ціну	 поділки	 шкал	 вольтметра	 та	 амперметра.

 Експеримент
Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац).
Результати	 вимірювань	 відразу	 заносьте	 до	 таблиці.
1.	 Складіть	 електричне	 коло	 за	 поданою	 схемою.

– +

а

V

2.	 Розташуйте	 повзунок	 реостата	 на	 середині	 обмотки.

3.	 Замкніть	 коло	 і	 виміряйте	 напругу	 на	 кінцях	 резистора	 та	 силу	
струму	 в	 ньому.

4.	 Плавно	 пересуваючи	 повзунок	 реостата,	 збільшіть	 силу	 струму	
в	 колі.	 Запишіть	 покази	 вольтметра	 та	 амперметра.

5.	 Пересуньте	 повзунок	 реостата	 у	 протилежний	 бік	 і	 ще	 двічі	 ви-
міряйте	 напругу	 та	 силу	 струму.

Етапи виконання лабораторної роботи

 y підготовка до експерименту
 y експеримент
 y опрацювання результатів експери-

менту
 y аналіз експерименту та його резуль-

татів
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§ 31. Послідовне з’єднання провідників

	 Резистор	якого	опору	необхідно	послідовно	приєднати	до	шкільного	

вольтметра	опором	900	Ом,	щоб	збільшити	межу	його	вимірювання	

в	 5	 разів?	 (Наприклад,	 вольтметр	 показує	 6	 В,	 а	 напруга	 на	 нагрі-

вачі	 30	 В.)	 Поміркуйте,	 де	 вам	 можуть	 знадобитися	 вміння,	 набуті	

під	 час	 розв’язування	 цієї	 задачі?

8.	 Кубик	 масою	 240	 г	 упав	 з	 полиці	 шафи	 спочатку	 на	 стіл,	 а	 потім	

на	підлогу	(рис.	4).	Як	змінювалася	енергія	кубика	в	ході	падіння?	

Яку	 роботу	 виконала	 сила	 тяжіння	 на	 кожному	 етапі	 падіння?	 за	

весь	 час	 падіння?

RдRV

UV

U

Uд

V

	 	 	 	 	

1	м

70	см

 Рис. 3 Рис. 4

Експериментальне завдання

Виготовте	 пристрій,	 призначений	 для	

перевірки	знань	(рис.	5).	Для	цього	ви-

конайте	 такі	 дії.

1.	 На	 аркуш	 цупкого	 картону	 наклей-

те	у	два	стовпчики	10–16	прямокут-

них	 смужок	 із	 паперу.

2.	 На	 смужках,	 розташованих	 у	 ліво-

му	стовпчику,	напишіть	запитання.

3.	 На	 смужках	 у	 правому	 стовпчику	

напишіть	 відповіді,	 причому	 так,	

щоб	 пара	 «запитання	 —	 правильна	

відповідь»	не	становила	один	рядок.

4.	 Поряд	 із	 кожним	 прямокутником	

вставте	 в	 картон	 кнопку	 з	 довгим	

вістрям.
5.	 За	 допомогою	 проводів	 з’єднайте	

кнопки	на	звороті	картону	так,	щоб	

утворилися	пари	«запитання	—	пра-

вильна	 відповідь»	 (рис.	 6),	 та	 скла-

діть	 електричне	 коло.

6.	 Перевірте	 знання	 своїх	 однокласни-

ків,	попросивши	їх	торкнутися	віль-

ними	 кінцями	 проводів	 до	 клеми	 із	

запитанням	 і	 клеми	 з	 відповіддю.	

Якщо	 відповідь	 правильна,	 то	 лам-

па	 має	 засвітитися.

Рис. 5

Рис. 6

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

Методичні поради
доброго результату на контрольній роботі можна досягти, якщо після 
уроку узагальнення провести усне опитування кожного учня. Як показує 
досвід, цілком можливо впоратися з опитуванням протягом одного уроку, 
якщо заздалегідь підготуватися. а допомогти в цьому можуть матеріали, 
розміщені на електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua.
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Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНі явИща. ЕЛЕКТРИЧНИй сТРум

Підбиваємо Підсумки розділу 2  
«Електричні явища. Електричний струм»

1.	 У	 розділі	 2	 ви	 ознайомилися	 з	 новими	 фізичними	 величинами.	
Перша	 з	 них	 —	 електричний заряд.	

ЕЛЕКТРИЧНИй ЗаРяД — 
фізична величина, яка характеризує властивість частинок  

або тіл вступати в електромагнітну взаємодію

Позитивний

Протон	 —	 носій	 елементарного	 	
позитивного	 заряду	 qp	=	+1,6	⋅	0–19	 Кл

Електрон —	 носій	 елементарного	 	
негативного	 заряду	 е	=	–1,6	⋅	0–19	 Кл

Негативний

2.	 Ви	 з’ясували,	 що	 таке	 електризація та	 як наелектризувати тіло.

ЕЛЕКТРИЗаЦія — 
процес набуття заряду макроскопічними тілами

через	 тертя	 	
(електризація	 дотиком)

Під	час	електризації	тіло	завжди	одержує	або	віддає	певну	кількість	електронів:	
q	=	–N	| e	|	—	тіло	одержало	N	 електронів;	q	=	+N	|	e	|	—	тіло	віддало	N	 електронів

через	 вплив	 	
(електростатична	 індукція)

3.	 Ви	 дізналися,	 що	 заряджений	 об’єкт	 є	 джерелом електричного поля.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ — 
вид матерії, що існує навколо заряджених тіл і частинок та діє  

з певною силою на інші частинки й тіла, які мають електричний заряд

4.	 Ви	 вивчили	 основні закони електростатики.

ОсНОвНі ЗаКОНИ ЕЛЕКТРОсТаТИКИ

Закон Кулона:	 F k
q q

r
=

⋅1 2

2
,	 —

якщо	 заряди	 нерухомі	 точкові

Закон збереження електричного  
заряду:	 q q qn1 2+ + + =... const ,	 —
якщо	 система	 зарядів	 замкнена

5.	 Ви	 довідалися	 про	 електричний струм	 і	 умови його існування.

ЕЛЕКТРИЧНИй сТРум —  
напрямлений рух частинок, які мають електричний заряд
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Завдання для самоперевірки до роЗділу 2  
«електричні явища. електричний струм»

Частина I. електричний заряд. електричне поле. електричний струм

1.	 (1 бал)	 На	 рисунку	 зображено	 чотири	 пари	 кульок,	 підвішених	 на	
шовкових	 нитках.	 На	 якому	 рисунку	 зображено	 кульки,	 заряджені	
однойменними	 зарядами?

а б в г

2.	 (1 бал)	 На	 якому	 рисунку	 резистори	 1	 і	 2	 з’єднані	 послідовно?

1

2 3 	

1

2

3 	

1

2

3 	

1

2

3

	 	 а б в г
3.	 (1 бал)	 На	 рис.	 1	 зображено	 лінії	 електрич-

ного	 поля,	 створеного	 двома	 зарядженими	
кульками.	 Яке	 твердження	 є	 істинним?
а)	Обидві	кульки	мають	позитивний	заряд.
б)	Обидві	кульки	мають	негативний	заряд.
в)		Кулька	1	заряджена	негативно,	кулька	2		

заряджена	позитивно.
г)		Модуль	заряду	кульки	1	більший	за	модуль		

заряду	кульки	2.

4.	 (1 бал)	 Установіть	 відповідність	 між	 елементом	 електричного	 кола	
та	 його	 позначенням	 на	 електричній	 схемі.

1	 Нагрівальний	 2	 Лампа	 3	 Ключ	 4	 Гальванічний
	 елемент	 елемент

А	 	 Б	 	 В	 	 Г	 	 	 Д	

5.	 (2 бали)	 Установіть	 відповідність	 між	 приладом	 і	 фізичною	 величи-
ною,	 яку	 ним	 вимірюють.	
1	 Амперметр	 2	 Вольтметр	 3	 Омметр	 4	 Електрометр
А	 Заряд	 Б	 Сила	струму	 В	 Опір	 Г	 Густина	 Д	 Напруга

6.	 (2 бали)	 На	 цоколі	 електричної	 лампи	 ліхтарика	 написано:	 «4,4	 В;	
0,22	А».	Яким	є	опір	волоска	розжарювання	лампи	під	час	світіння?
а)	0,05	Ом;		 б)	0,968	Ом;		 в)	4,18	Ом;		 г)	20	Ом.

7.	 (2 бали)	 Яким	 є	 опір	ніхромового	 дроту	 завдовжки	20	см	 і	 з	 площею	
поперечного	 перерізу	 2	 мм2?
а)	0,11	Ом;		 б)	11	Ом;		 в)	22	Ом;	 г)	44	Ом.

Рис. 1

2

1

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНі явИща. ЕЛЕКТРИЧНИй сТРум

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

Сторінки «підбиваємо підсумки розділу» допомо-
жуть систематизувати вивчений теоретичний мате-
ріал. Кольорові узагальнюючі схеми, що подані за 
певним планом, сприятимуть кращому орієнтуван-
ню учнів у темі, зв’язках між поняттями, величина-
ми, дозволять «розкласти по полицях» отриману 
інформацію. 
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К
Теоретичну частину підручника допо
внено рубриками «Енциклопедична 
сторінка» і «Фізика і техніка в Укра
їні», що стимулюють пізнавальний ін
терес учнів, сприяють вихованню на
ціональної свідомості.

Від лейденських банок до суперконденсаторів

На XVIII–XIX ст. припадає низка винаходів, які, певним чином мо-

дернізовані, дійшли до нашого часу. Так, вивчаючи вплив електричного 

поля на різні об’єкти, англійський учений Майкл Фарадей створив клітку 

у вигляді куба з ребром 4 м, вкрив її стінки матеріалом, який є добрим 

провідником, та ізолював клітку від землі. На думку вченого, ця спору-

да повинна була надійно захищати дослідника від впливу електричного 

поля. Для перевірки ефективності пристрою вчений узяв надчутливий 

електроскоп і зайшов з ним до клітки. Ззовні асистенти створювали по-

тужні електричні розряди, але електроскоп не зареєстрував наявність 

електричного заряду в клітці. Пристрій одержав назву клітка Фарадея 

і зараз використовується для захисту від дії електромагнітних полів. 

Кліткою Фарадея «навпаки» користується більшість із нас, розігрі-

ваючи їжу в мікрохвильовій печі. Металевий корпус печі та сітка, нане-

сена на скло дверцят, «не випускають» електромагнітні хвилі назовні.

Електричний заряд і пов’язана з ним енергія мають один дуже ва-

гомий недолік — їх важко накопичувати. Ми всі знаємо «ємності для 

електрики» — батареї та акумулятори. Ще один пристрій для накопичен-

ня електричного заряду — лейденська банка (рис. 1), яка була створена 

в середині XVIII ст. у місті Лейден ( Голландія). 

Пристрій являє собою скляну банку, обклеєну зсередини й ззовні 

металевою фольгою. З’єднання із внутрішньою оболонкою здійснюється 

за допомогою металевого стрижня, закріпленого всередені банки. Щоб за-

рядити лейденську банку, слід торкнутися стрижня зарядженим тілом 

(при цьому банку необхідно тримати в руці — так зовнішня оболонка 

банки з’єднується із землею). Якщо здійснити цю операцію кілька разів, 

можна накопичити значний заряд (рис. 2).

Рис. 2

Рис. 1
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енциклопедична сторінка

Інформаційне наповнення форзаців (інструкція 
з безпеки для учнів під час проведення занять 
у кабінеті фізики, основні формули курсу фізики 
8 класу, пам’ятки) допоможе вчителеві й буде ко
рисним для учнів.
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2.	 Чому	 при	 охолодженні	 газів	 їхня	 провідність	 падає?
3.	 Чим	 йонізація	 газів	 відрізняється	 від	 електролітичної	 дисоціації?
4.	 Що	 спільного	 і	 в	 чому	 різниця	 між	 електричним	 струмом	 у	 газах,	

рідинах	 і	 металах?
5.	 Цікавим	 прикладом	 несамостійного	 газо-

вого	розряду	є	газовий	розряд	у	плазмовій	
кулі	 (рис.	 2).	 Розріджений	 газ	 у	 кулі	 йоні-
зується	 електричним	 струмом	 дуже	 висо-
кої	частоти.	Ті	з	вас,	хто	бачив,	як	працює	
така	 лампа,	 напевне,	 згадають:	 якщо	 кулі	
торкнутися	рукою,	то	промені	притягують-
ся	 до	 руки.	 Скористайтеся	 додатковими	
джерелами	інформації	та	дізнайтеся,	чому	
це	 відбувається,	 що	 є	 спільним	 між	 цим	
явищем	 і	 роботою	 сенсорного	 екрану,	 хто	
був	 винахідником	 плазмової	 кулі	 тощо.

6.	 Заповніть	 таблицю.	 У	 кожному	 стовпчику	
наведіть	 не	 менш	 ніж	 п’ять	 прикладів	 фі-
зичних	 величин.

Фізичні	 величини,	 які	 характеризують:

певну	 	
речовину

певне	 	
фізично	 тіло

певний	 	
фізичний	 процес

Фізика і техніка в Україні
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона 
НАН України (Київ)
Практично кожного дня ми зустрічаємося з явищем 
дугового розряду або наслідками його дії. Це і  ма
ленькі «сонця», які палають у руках робітників на 
будмайданчиках, і звичайні петлі, приварені до вхід
них дверей вашої оселі. саме завдяки зварюванню 
дуговий розряд набув такого поширення. Безпереч

ний світовий авто ритет україни в цій галузі забезпечили роботи вчених інституту 
електрозварювання ім.  Є.  О.  Патона.

світове визнання інститут отримав завдяки новітній для свого часу технології 
зварювання під флюсом, яку розробив засновник і перший директор інституту ака
демік Євген Оскарович Патон.

На фото — відомий суцільнозварний міст Патона в Києві. Цей міст американське 
зварювальне товариство визнало видатною зварною конструкцією ХХ ст.

Президент НаНу академік Борис Євгенович Патон, який зараз очолює інститут, 
гідно продовжив справу свого батька. Під його керівництвом розроблені не тільки 
традиційні засоби зварювання для промисловості, — новітні технології застосовують 
у космосі й  навіть для зварювання живих тканин.

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

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

  Інтернет-підтримка підручника 

 y онлайн-тестування
 y Відеоролики, що унаоч нюють фізичний 

дослід або процес

interactive.ranok.com.ua

оРисТУємося 
ДоДаТКовими маТЕРіаЛами  



Шановні колеги!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Фізика» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закла-

дів авторів В. Г. Бар’яхтара, Ф. Я. Божинової, С. О. Довгого, О. О. Кірюхіної (за редакцією В. Г. Бар’яхтара, 
С. О. Довгого).

Підручник базується на традиційних принципах навчання (науковості та доступності, диференціації, 
гуманізації, наступності, наочності тощо) та відповідає сучасним підходам до навчання. Він успадкував від 
чинного підручника для 7 класу систему організації навчального матеріалу, основні й допоміжні змістовні лінії, 
апарат орієнтування. Разом із тим з’явилися нові дидактичні акценти, відповідно до вікових особливостей 
учнів підвищилася складність подання матеріалу, розширилася інформація про фізичні явища.

Побудова тексту підручника відповідає вибраній науково-методичній концепції і враховує специфіку дру-
гого року навчання фізики. Підручник складається з двох розділів, а кожний розділ — із параграфів. Текст 
параграфа розподілено на частини, кожна з яких починається зі слів «Знайомимося…», «Дізнаємося…», «Вчи-
мося…», «Пригадуємо…», «Доводимо…» тощо — автори підручника разом з учнями фактично створюють нові 
знання на фундаменті їх попереднього досвіду, реалізуючи особистісно орієнтовний підхід у навчанні. Різно-
рівневий характер подання навчального матеріалу дозволяє враховувати здібності й нахили кожного з учнів. 

Кількість параграфів (40) дозволяє вчителеві виділити уроки для проведення лабораторних робіт і тема-
тичного контролю. Підручник передбачає ознайомлення з основними означеннями, науковими поняттями, 
фізичними законами через ментальний досвід кожного учня шляхом пояснень, порівнянь, прикладів. Кожному 
параграфу передує вступ, у якому викладена мотивація навчальної діяльності за змістом параграфа. Після 
параграфа є підсумки, запитання для самоконтролю та вправи. Більшість параграфів завершується експери-
ментальними завданнями для проведення домашніх дослідів. У підручнику наведено приклади розв’язання 
типових задач, надається необхідний інструктивний матеріал для виконання лабораторних робіт.

Наприкінці кожного розділу подано: підсумковий огляд у вигляді схем і таблиць, які наочно ілюструють 
змістовно-логічні та структурно-функціональні зв’язки між елементами навчального матеріалу, завдання для 
самоперевірки, що дають змогу учневі самостійно оцінити рівень своїх навчальних досягнень; енциклопедичні 
сторінки, завдяки яким в учнів зростає пізнавальна активність і формується позитивне ставлення до підручника. 

Теоретичну частину підручника доповнено рубрикою «Фізика та техніка в Україні», у якій розповіда-
ється про внесок науковців України у світову науку, технічні та наукові досягнення України, що стимулює 
пізнавальний інтерес, покращує мотивацію до навчання, сприяє вихованню національної свідомості.

Наочне пояснення фактичного матеріалу нада-
ється за допомогою кольорових рисунків, фотографій, 
схем тощо. Ефективній праці з підручником сприяти-
ме сучасний дизайн підручника: відповідне виділення 
означень, частин тексту, додаткових матеріалів і чітка 
структура навчального матеріалу з внутрішніми по-
силаннями та додатками. 

Підручник надає широкі можливості використан-
ня цифрових технологій в освітньому просторі: про-
йти онлайн-тестування та переглянути відеоролики, 
що унаочнюють фізичний дослід або процес, можна 
на сайті «Інтерактивне навчання» за посиланням 
interactive.ranok.com.ua.

Слід зазначити, що підручник успішно пройшов 
експериментальну перевірку в Національному центрі 
«Мала академія наук України». Звичайно, найважли-
віше випробування запропонованого підходу відбува-
ється через практику викладання. Однак сподіваємо-
ся, що новий підручник витримає іспит часом і стане 
дійсно новим підручником для нового покоління.

№ 
з/п Тема уроку

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 год)
Частина I. Температура. Внутрішня енергія.  

Теплопередача
1 Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання
2 Залежність розмірів фізичних тіл від температури
3 Внутрішня енергія
4 Способи зміни внутрішньої енергії
5 Теплопровідність
6 Конвекція
7 Випромінювання
8 Розв’язування задач
9 Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, 

що поглинається речовиною в ході нагрівання або 
виділяється під час охолодження

10 Розв’язування задач
11 Тепловий баланс
12 Розв’язування задач
13 Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балан-

су за умови змішування води різної температури
14 Лабораторна робота № 2. Означення питомої тепло-

ємності речовини
15 Контрольна робота № 1

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини.  
Теплові двигуни

16 Агрегатний стан речовини. Наноматеріали
17 Плавлення та кристалізація 
18 Питома теплота плавлення
19 Розв’язування задач
20 Випаровування та конденсація
21 Розв’язування задач
22 Кипіння. Питома теплота пароутворення
23 Розв’язування задач
24 Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії 

нагрівника
25 Розв’язування задач
26 Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового 

двигуна
27 Деякі види теплових двигунів
28 Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних 

ресурсів.
29 Узагальнення та систематизація знань з теми «Те-

плові явища». Розв’язування задач  
30 Контрольна робота № 2
31 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»
32 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»
33 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА.  
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (30 год)

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле.  
Електричний струм

34 Електричний заряд. Електрична взаємодія
35 Електричне поле

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу
(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

№ 
з/п Тема уроку

36 Механізм електризації. Електроскоп

37 Закон Кулона

38 Розв’язування задач

39 Електричний струм. Електрична провідність мета-
лів. Дії електричного струму

40 Джерела електричного струму.  Електричне коло та 
його елементи

41 Розв’язування задач

42 Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

43 Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

44 Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору 
провідника. Питомий опір речовини. Реостати

45 Розв’язування задач

46 Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору про-
відника за допомогою амперметра та вольтметра

47 Послідовне з’єднання провідників. Лабораторна 
робота № 4. Дослідження електричного кола з по-
слідовним з’єднанням провідників.

48 Розв’язування задач

49 Паралельне з’єднання провідників. Лабораторна 
робота № 5. Дослідження електричного кола з пара-
лельним з’єднанням провідників

50 Розв’язування задач

51 Розв’язування задач

52 Контрольна робота № 3
Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму. 

Електричний струм у різних середовищах
53 Робота і потужність електричного струму

54 Розв’язування задач 

55 Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца. Елек-
тричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

56 Розв’язування задач

57 Електричний струм у металах

58 Електричний струм у рідинах 

59 Застосування електролізу

60 Розв’язування задач

61 Електричний струм у газах

62 Види самостійних газових розрядів

63 Узагальнення та систематизація знань з теми «Елек-
тричний заряд. Електричне поле. Електричний 
струм». Розв’язування задач  

64 Контрольна робота № 4

65 Захист навчальних проектів з теми «Електричні 
явища. Електричний струм»

66 Захист навчальних проектів з теми «Електричні 
явища. Електричний струм»

67 Захист навчальних проектів з теми «Електричні 
явища. Електричний струм»

68 Резерв навчального часу

69 Резерв навчального часу

70 Резерв навчального часу

Новому поколіННю — Новий підручНик!

Склад авторСького колективу —  
поєднання педагогічного  

та наукового доСвіду
підручник створений авторським колективом до-

свідчених педагогів та науковців.
Серед авторів — доктори фізико-математичних 

наук, професори, заслужені діячі україни: акаде-
мік нан україни, герой україни віктор Григорович 
Бар’яхтар; член-кореспондент нан україни Стані
слав олексійович довгий.

до складу авторського колективу також входять 
учителі фізики з багаторічним педагогічним стажем, 
учителі-методисти: відмінник народної освіти украї-
ни Фаїна Яківна Божинова та олена олександрівна 
кірюхіна. Їх учні неодноразово ставали переможця-
ми обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад 
з фізики, фахових турнірів та конкурсів.

відповідає новій навчальній програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів і підручнику  
за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого
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Інтернет-
підтримка

ДЕМОВЕРСІЯ 
пІДРучнИКА

Ïðîôåñ³éíèé ó÷èòåëü òà ñó÷àñíèé ï³äðó÷íèê – îñíîâà ÿê³ñíî¿ îñâ³òè

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÀ ÂÅÐÑ²ß Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀ
äëÿ áåçêîøòîâíîãî çàâàíòàæåííÿ 
²ÍÒÅÐÍÅÒ-Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
íà ñàéò³ : 
�äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ
�â³äåîäîñë³äè, äåìîíñòðàö³¿, ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè
�òåìàòè÷íå îíëàéí-òåñòóâàííÿ

ÌÅÒÎÄÈ×ÍÀ ÎÍËÀÉÍ-Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
ó ôîðì³ àâòîðñüêèõ âåá³íàð³â

�Ï³äðó÷íèê
�Çá³ðíèê çàäà÷
�Çîøèò äëÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 
�Çîøèò äëÿ êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü
�Ðîçðîáêè óðîê³â

interactive.ranok.com.ua

Ï³äðó÷íèê º ïðîäîâæåííÿì ë³í³éêè ï³äðó÷íèê³â, ñïðèÿº ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ó÷í³â, êîìïëåêñíîìó îâîëîä³ííþ íèìè íàâ÷àëüíèì ìàòåð³àëîì.
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Íàäñèëàéòå âàø³ çàïèòàííÿ òà ïðîïîçèö³¿:
pidruchnik@ranok.com.ua

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ — 
ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ  òðàäèö³éíèõ ï³äõîä³â
ç íîâ³òí³ìè ³äåÿìè âèêëàäàííÿ

Âèäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ
òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè 
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