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ІЗИКА

7
Ф

Єдина в Україні лінійка підручників з фізики, 
 які за результатами апробації затверджені 
 МіністерствоМ освіти і наУки України 

На базі підручника створено навчально-
 методичний комплект «Фізика-7»: 
• Підручник
• Збірник задач
• Зошит для лабораторних робіт 
• комплексний зошит для контролю знань
• Методичні рекомендації для вчителя

Підручники серії містять:
• Матеріали для мотивації навчальної діяльності
• алгоритми розв’язання основних типів фізичних задач
• Завдання для самоперевірки
• Домашні експериментальні завдання
• тематичне узагальнення і систематизацію матеріалу
• інформацію про практичне застосування фізики 

в різних сферах життя
• відомості про досягнення фізики та техніки в Україні

ИЗДАТЕЛЬСТВО

РАНОК

клас



1Розділ

Ви знаєте, як виміряти довжину зошита, а дізнаєтесь,  
як визначити розмір молекули

Ви знаєте імена видатних учених, а дізнаєтеся  
про їхні відкриття

Ви вмієте визначати об’єм прямокутного паралелепіпеда,  
а навчитеся вимірювати об’єм тіла будь-якої форми

Ви знаєте, як виглядають моделі літаків, а з’ясуєте,  
чи можна побачити фізичні моделі та для чого їх створюють

Ви розумієте слово «похибка», а будете розуміти,  
що таке відносна та абсолютна похибки

фізикА як пРиРодничА нАукА.
методи нАукового пізнАння
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Рис. 1.1. Намагаючись зрозуміти навколишній світ,  
людина ставить перед собою безліч запитань і шукає відповіді на них

§ 1. Фізика — наука ПРо ПРиРоду.  
ФізиЧні ТіЛа Та ФізиЧні ЯВиЩа

 У перекладі з давньогрецької слово «фізика» означає «природа». Отже, фізика — наука 
про природу, або природнича наука. 

 Звернемося до тлумачного словника. Словом «природа» зазвичай називають навколишній 
світ. Але існує також інше тлумачення: природа — це сутність, основна властивість чого-
небудь. Згадайте: «природа блискавки», «природа вулканічної діяльності», «природа тіл 
Сонячної системи».

 Спробуємо з’ясувати, в якому ж розумінні використано слово «природа» в назві предмета, 
який ми починаємо вивчати.

1 дізнаємося, як зароджувалася фізика
Ще в далеку давнину люди почали досліджувати навколишній світ. 

Передусім це було викликане повсякденними потребами — надійно за-
хиститися від негоди та хижаків, зібрати врожай, врятуватися від ворогів 
тощо. Людині потрібно було навчитися переміщувати й піднімати важкі ка-
мені, щоб збудувати домівку з міцними стінами; виплавляти метал із руди, 
щоб виготовити надійні й гострі наконечники стріл, плуги, сокири...

Проте не тільки практичні потреби спонукали до вивчення Природи. 
Допитливість, властива людині, штовхала її до пошуку відповідей на 
численні питання: як виникли Земля й Сонце, Місяць і зорі? як літають 
птахи і як плавають риби? чому трапляються землетруси, повені, посухи, 
пожежі? звідки з’явилася сама людина і яким є її призначення (рис. 1.1)? 
Так почала зароджуватися «наука про природу», яку сьогодні називають 
природознавство. Із часом обсяг знань збільшувався і єдина «наука про 
природу» почала розпадатися на окремі дисципліни (рис. 1.2).

  Хто я?

  Як виникли?
  Чому?

  Як?
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§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

Наприклад, грозу можна розглядати як сукупність блискавки (електро-
магнітне явище), гуркоту грому (звукове явище), руху хмар і падіння кра-
пель дощу (механічні явища), пожежі, що може виникнути внаслідок  влу-
чення блискавки в дерево (теплове явище) (рис. 1.5). 

Розгляньте приклади деяких фізичних явищ, наведені в таблиці. Як 
ви гадаєте, що може бути спільного між польотом ракети, падінням ка-
меня та обертанням Землі? Відповідь проста. Усі наведені в цьому ряді 
явища є механічними й описуються одними законами — законами меха-
нічного руху.

Наведемо ще приклад. Знімаючи светр або розчісуючи волосся пластма-
совим гребінцем, ви, напевне, звертали увагу на крихітні іскорки, які при 
цьому з’являються. Ці іскорки та потужний розряд блискавки однаково на-

Фізичні явища Приклади

Механічні
Політ ракети, падіння каменя, обертання Землі  
навколо Сонця

Світлові
Спалах блискавки, світіння електричної лампочки, 
світло від вогнища, сонячні та місячні затемнення, 
веселка

Теплові
Замерзання води, танення снігу, нагрівання їжі,  
згоряння палива в циліндрі двигуна, лісова пожежа

Звукові Дзвін, пташиний спів, гуркіт грому

Електро магнітні
Розряд блискавки, електризація волосся, притягання 
магнітів

Рис. 1.5. Складне природне явище — гроза — являє собою сукупність різних фізичних явищ

Рух хмар 
і падіння крапель — 

механічні явища

Блискавка —            
електромагнитне явище.

Спалах блискавки — світлове явище

Горить дерево —
теплове явище
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§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

зір, утворення планет, рух будь-яких космічних об’єктів. У географії закони 
фізики застосовують для пояснення клімату, течій річок, утворення рельє-
фу. У хімії саме фізика пояснює напрямок та швидкість перебігу хімічних 
реакцій.

5
доводимо, що фізика є основою техніки
Зіставимо морські подорожі в давнину і сьогодні (рис. 1.7). На відміну 

від вітрильника ХVII—XVIII cт., судно ХХІ ст. має двигун і не залежить 
від примх вітру. У сучасного капітана є детальна карта; судно має GPS-
навігатор, завдяки якому завжди відомі курс судна та місце його перебу-
вання; сонар*, який попередить про підводні скелі та рифи; радар**, який 
виявить айсберги, скелі та інші судна в умовах поганої видимості. У разі 
аварії завжди можна викликати допомогу по радіо. Очевидно, що із сучас-
ним обладнанням морські мандрівки стали швидшими та безпечнішими.

Протягом усієї історії люди створювали різноманітні технічні пристрої 
на основі фізичних знань.

Вивчення теплових явищ привело до створення теплових двигунів, які 
працюють в автомобілях і мотоциклах, на суднах і в літаках, на теплових 
електростанціях і в ракетоносіях. 

Завдяки відкриттям у галузі електрики ми освітлюємо приміщення, ма-
ємо телевізор, телефон, комп’ютер, електричний нагрівник, пральну маши-
ну тощо. 

Приблизно половина електричної енергії в нашій країні виробля-
ється на атомних елект ростанціях, створених завдяки відкриттям у га- 
лузі ядерної фізики.

Лікарі та будівельники, мандрівники і хлібороби, енергетики й машино-
будівники користуються пристроями і технологіями, створення яких стало 
можливим завдяки знанню законів, що свого часу були відкриті фізиками. 

* Сонар — пристрій для дослідження морського дна за допомогою ультразвукових 
хвиль.

** радар — пристрій для виявлення об’єктів за допомогою радіохвиль.

Рис. 1.7. Христофор колумб плив до берегів сучасної Америки два місяці.  
капітан сучасного судна подолав би цю відстань менш ніж за тиждень
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Розділ 1. ФіЗикА як ПРиРОдНичА НАУкА. метОди НАУкОВОгО ПіЗНАННя

Вправа № 3
1. Перебуваючи на місяці, де відсутнє повітря, астронавт девід Скотт узяв до рук,  

а потім одночасно відпустив молоток і пташине перо. дослід якого вченого повторив 
астронавт? який результат він отримав? 

2. який круг з поданих на рисунку є більшим — той, що оточений 
маленькими кругами, чи той, що оточений великими? яким 
методом фізичного пізнання можна скористатися, щоб 
отримати відповідь? 

3. У науці розрізняють такі поняття: 1) явище, яке спостерігається повсякденно;  
2) експериментальний факт; 3) гіпотеза. Визначте, до якого з вищеназваних понять 
належать подані нижче твердження.

 а)  За відсутності повітря всі тіла падають з однакової висоти за той самий час.
 б)  імовірно, різниця у швидкості падіння тіл різної маси пояснюється опором 

повітря.
 в) тіло, випущене з рук, падає.
4. Щоб зменшити шкідливий вплив вихлопних газів на довкілля, вчені здійснили 

певні розрахунки та запропонували склад нового палива для двигуна автомобіля.  
Щоб дізнатися, якою при цьому буде тяга двигуна, його розмістили на випро-
бувальному стенді та за допомогою відповідних приладів виміряли силу тяги. 
У якому випадку вчені виконали експериментальне дослідження, а в якому — 
теоретичне? Відповідь обґрунтуйте. 

5.  Назвіть щонайменше шість приладів, якими ви користувалися на уроках математики, 
природознавства та в повсякденному житті. яку величину ви вимірювали за 
допомогою кожного з цих приладів? У яких одиницях отримували результат?

Експериментальні завдання
1. Поспостерігайте яке-небудь фізичне явище та опишіть його за планом, поданим на 
першому форзаці підручника (використовуйте тільки пункти 1, 2, 4).
2. Візьміть кілька однакових аркушів паперу та надайте їм, окрім одного, різної форми 
(складіть удвоє, зімніть тощо). Висуньте гіпотезу щодо швидкості падіння кожного 
з одержаних тіл. Перевірте свою гіпотезу експериментально. Поясніть результати 
експерименту.

Відеодослід. Перегляньте відеоролик і поясніть спостережуване явище.

фізика і техніка в україні
Перший президент Академії наук України Володимир іванович Вер-
надський (1863–1945) був одним із останніх природознавців — ученим, 
який зробив вагомий внесок одразу в декілька наукових напрямів. По-
над те, академік В. і. Вернадський не лише розвивав відомі наукові 
напрями, але й став фундатором кількох нових наук, наприклад біо-
геохімії. 

Сьогодні багато відомих міжнародних організацій у своїх прогнозах 
розвитку людства базуються на концепції безперервного розвитку сус-
пільства, яка є продовженням ідей В. і. Вернадського. Суть цієї концепції 

полягає в тому, щоб від покоління до покоління не падали якість і безпека життя людей, не 
погіршувався стан навколишнього середовища, щоб відбувався соціальний прогрес.
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Розділ 1. фізика як пРиРоднича наука. методи наукового пізнання

Контрольні запитання
1. чому неможливо одержати абсолютно точне значення вимірюваної величини? 
2. як підвищити точність вимірювання? 3. які види похибок результату вимірюван-
ня ви знаєте? 4. як визначити відносну похибку в ході прямих вимірювань? 5. яка 
похибка — абсолютна чи відносна — наочніше показує, наскільки точно проведено 
вимірювання? обґрунтуйте свою відповідь. 6. наведіть приклади доцільної і зайвої 
точності вимірювань. 

Вправа № 5
1.  діаметр кола виміряли лінійкою з ціною поділки шкали 

0,1 см і рулеткою з ціною поділки шкали 0,5 см. у якому 
випадку отримали точніший результат? 

2.  за допомогою рулетки (див. рисунок) виміряли довжину l, 
ширину d і висоту h бруска. 
1) запишіть результати вимірювань. 
2)  визначте відносну похибку вимірювання кожного 

ребра бруска.
3) Результат вимірювання якого ребра є точнішим? 

3.  на альбомному аркуші накресліть на око відрізки завдовжки 5 і 15 см. виміряйте 
довжини цих відрізків за допомогою лінійки. оцініть відносну похибку результату 
вимірювання на око.

4.  для визначення периметра  класної дошки учень скористався учнівською лінійкою 
з ціною поділки 1 мм. чи дорівнюватиме абсолютна похибка вимірювання периметра 
1 мм? відповідь обґрунтуйте. 

5.  під час спокійних вдиху та видиху через легені дорослої людини проходить близько 
0,5 дм3 повітря. Скільки разів потрібно вдихнути та видихнути дорослій людині, 
щоб через її легені пройшло повітря, об’єм якого дорівнює 5500 см3? (до речі, об’єм 
футбольного м’яча теж приблизно дорівнює 5500 см3 .)

6.  «улюблене» число математиків — число «пі». нагадаємо, що це число дорівнює 
відношенню довжини кола до його діаметра і виражається нескінченним 
дробом. наведемо значення числа «пі» з точністю до дев’ятого знака після коми: 
π = 3,141 592 653. округліть значення числа «пі»: а) до цілих; б) десятих; в) сотих;  
г) тисячних; д) десятитисячних.

Експериментальне завдання 
візьміть зошит у лінію та визначте відстань між сусідніми лініями двома способами. 
Спосіб 1. виміряйте безпосередньо відстань між сусідніми лініями.
Спосіб 2. виміряйте відстань між верхньою і нижньою лініями. отриманий результат 
поділіть на кількість проміжків між цими лініями.
з’ясуйте, який результат вимірювання є точнішим, обчисливши відповідні відносні 
похибки.

Фізика і техніка в Україні
Національний науковий центр «Інститут метрології» (Харків)
метрологія — це наука про вимірювання: як їх робити, за допомогою яких приладів, як досягти 

необхідної точності. Без метрології сьогодні неможливі наукові дослідження і взагалі науковий 
прогрес. матеріальною базою всіх сучасних вимірювань є відповідні еталони — їх має кожна 
розвинена держава. Більшість українських державних еталонів (близько 40 одиниць) створена 
та зберігається в національному науковому центрі «інститут метрології» в Харкові. зокрема, це 
еталони довжини, маси, температури, часу, рівня радіації та ін. так, точність сигналу «перевірте 
ваші годинники», який транслюють радіостанції, перевіряють саме в інституті метрології.



44

ПідБиВаєМо ПідСуМки РоздіЛу 1  
«Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання»

1. У розділі 1 ви дізналися, що фізика являє собою основну, фундамен-
тальну науку про природу, та одержали відповідь на запитання «Що 
вивчає фізика?».

Матерія Фізичні явища

Речовина Поле теплові, механічні, світлові, звукові,  
електромагнітні та ін.

ПРЕДМЕТ ВиВЧЕННЯ ФізиКи

2. Ви з’ясували основні положення молекулярно-кінетичної теорії та 
дізналися, з чого складається речовина.

Усі речовини склада-
ються з надзвичайно 

дрібних частинок, між 
якими є проміжки

Частинки речовини  
взаємодіють одна  

з одною (притягуються 
та відштовхуються)

Частинки речовини 
перебувають у безпе-
рервному безладному 

(хаотичному) русі

ОсНОВНі ПОлОжЕННЯ  
МОлЕКУлЯРНО-КіНЕТиЧНОї ТЕОРії

ядро електрони

Молекули Йони

атоми

РЕЧОВиНа

4. Ви простежили послідовність етапів фізичних досліджень:

Знання Спостереження, 
експеримент

теоретичні дослі-
дження, гіпотеза

Перевірка гіпоте-
зи, експеримент

Нове  
знання

Розділ 1. ФіЗикА як ПРиРОдНичА НАУкА. метОди НАУкОВОгО ПіЗНАННя
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3. Ви ознайомилися з основними методами фізичних досліджень.

Експериментальний Теоретичний

Спостереження експеримент  
(дослід) Роздуми гіпотеза математичний  

розрахунок

ОсНОВНі МЕТОДи ФізиЧНиХ ДОсліДжЕНЬ

5. Ви розширили свої знання про фізичні величини.

Числове значення

зНаЧЕННЯ ФізиЧНОї ВЕлиЧиНи

Одиниця

6. Ви дізналися про основні етапи вимірювань фізичних величин і про 
те, як оцінювати похибки вимірювання.

Вибір формули для обчислення шуканої величини

Вибір приладу Вибір приладів

Зняття показів приладів

Зняття показів приладу Обчислення значення шуканої величини

Прямі Непрямі

ВиМіРЮВаННЯ

Відносна похибка

Запис результатів вимірювання

ОціНЮВаННЯ ПОХиБКи ВиМіРЮВаННЯ

абсолютна похибка

Підбиваємо підсумки розділу 1
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Завдання для самоперевірки до розділу 1  
«Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання»
У завданнях 1–6, 8–11 виберіть одну правильну відповідь.

1.	 (1 бал)	Хто	з	перелічених	дослідників	зробив	великий	внесок	у	розвиток	
фізики?
а)	Ернест	Резерфорд;	б)	Фернан	Маґеллан;	в)	Джеймс	Кук;	г)	Жак-Ів	Кусто.

2.	 (1 бал) Прикладом	 фізичного	 тіла	 може	 бути:
а)	мідь;	в)	метеорит;	б)	маса;	г)	хвилина.

3.	 (1 бал) Яке	 з	 поданих	 тверджень	 є	 істинним?
а)	Важки	для	терезів	—	це	фізичний	прилад.
б)	Мензурка	—	це	міра.
в)	Лінійка	—	це	фізичний	прилад.
г)	Годинник	—	це	міра.

4.	 (1 бал) Яке	 з	 наведених	 понять	 можна	 вважати	 фізичним	 явищем?
а)	швидкість	руху;	б)	нагрівання;	в)	час;	г)	міркування.

5.	 (2 бали) Яке	 твердження	 є	 істинним?
а)	Під	час	спостережень	завжди	виконують	вимірювання.
б)	 	Експерименти	 проводять	 в	 умовах,	 які	 перебувають	 під	 контролем		

ученого.
в)	Під	час	експериментів	не	виконують	вимірювань.
г)	Результати	спостереження	є	критерієм	 істинності	гіпотези.

6.	 (2 бали) Унаслідок	 явища	 дифузії:
а)	кисень	 із	повітря	потрапляє	навіть	на	дно	глибокої	водойми;
б)	зменшується	довжина	рейки	під	час	 її	охолодження;
в)	тане	лід;
г)	рідина	збирається	в	краплі.

7. (2 бали) Виберіть	 усі	 правильні	 відповіді.	 Молекули	 речовини:	
а)	перебувають	у	стані	спокою;	
б)	безперервно	та	хаотично	рухаються;	
в)	тільки	притягуються	одна	до	одної;	
г)	тільки	відштовхуються	одна	від	одної;
д)	 	притягуються	 одна	 до	 одної	 та	 відштовху-

ються	одна	від	одної;
е)	 	розташовані	 так,	 що	 між	 ними	 немає	 про-

міжків.
8.	 (3 бали) Яка	 нерівність	 є	 істинною?

а)	520	см	>	52	дм;	б)	2000	мкм	>	20	мм;	
в)	3300	г	<	33	кг;	г)	3	с	<	300	мс.

9. (3 бали)	Акваріум	має	форму	прямокутного	
паралелепіпеда,	 довжина	 якого	 становить	
0,50	м,	ширина	—	 300	мм,	 висота	—	 42	 см.	
Якою	 є	 місткість	 акваріуму?
а)	6,3	 ∙	10-2	м3;	б)	6,3	 ∙	105	см3;	
в)	6,3	 ∙	103	см3;	г)	6,3	 ∙	103	мм3.

10.	(3 бали) Уважно	 розгляньте	 рис.	 1	 і	 запов-
ніть	 таблицю.

Розділ 1. фізика як пРиРоднича наука. методи наукового пізнання

Рис. 1
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назва
приладу

фізична
величина,

вимірювана
приладом

одиниця
фізичної

величини

межі 
вимірювання

Ціна 
поділки 
шкали

приладу

показ
приладу

верхня нижня

11. (3 бали) Установіть	 відповідність	 між	 кожним	 словом	 (1–6)	 речення	 і	
фізичним	 поняттям	 (А–Є).	  
Алюмінієвий	 (1)
дріт	 (2)
масою	(3)
двадцять	 (4)
грамів	 (5)
зігнули	 (6).

А	 	Одиниця	фізичної	
величини

Б	Речовина
В	Фізична	величина
Г	Фізичне	тіло
Д	Фізичне	явище
Е	Фізичний	закон
Є	 	Числове	значення	 	
фізичної	величини

12.	(4 бали) Визначте	 діаметр	 дроту,	 зображеного	 на	 рис.	 2.

13. (4 бали) Виміряйте	 довжину	 бруска,	 зображеного	 на	 рис.	 3.	Оцініть	 аб-
солютну	 та	 відносну	 похибки	 вимірювання.

см
                   

 Рис. 2  Рис. 3

Звірте ваші відповіді з наведеними в кінці підручника. Позначте зав
дання, які ви виконали правильно, та полічіть суму балів. Потім цю суму 
поділіть на три. Ми сподіваємося, що ви отримали від 7 до 10 балів. Це 
добрий результат. Але щоб отримати ще вищий бал, необхідно виконати 
завдання 14.

14. Підтвердьте	або	спростуйте	наведені	твердження.	Обґрунтуйте	свою	від-
повідь.
• Фізика	не	закінчується	за	дверима	шкільного	кабінету.
• 		Відомо,	що	1	дм3	=	1	л.	Якби	шкали	бензоколонок	на	автозаправках	були	
проградуйовані	 в	 кубічних	метрах,	 то	 похибка	 у	 вимірюванні	 об’єму	
пального	зменшилась	би.

•  Альфред	Нобель	повинен	був	не	розповідати	світу	про	свій	винахід	—	
динаміт.

Тренувальні	 тестові	 завдання	 з	 комп’ютерною	 перевіркою	 ви	
знайдете	 на	 електронному	 освітньому	 ресурсі	 «Інтерактивне	 нав-
чання».

завдання для самоперевірки до розділу 1

А Б В Г Д Е Є
1
2
3
4
5
6



Лише кілька десятиліть тому слово «радіолокатор», або «радар», асоціювалося 
з протиповітряною обороною, слово «гідролокатор», або «сонар», — із сейнерами 
та підводними човнами. А от абревіатури GPS і взагалі не існувало. Нині система GPS 
рекламується як найкращий засіб від викрадень автомобілів, найпростіші моделі 
сонарів може придбати кожний рибалка, а радарами оснащуються не лише літаки, 
але й невеликі катери.

Радіолокатор / радар

На початку ХХ століття було виявлено, що 
радіохвилі відбиваються від металевих предметів. 
Це відкриття дало змогу запропонувати принцип 
радіолокації — виявлення, розпізнавання та 
визначення координат різноманітних предметів 
за допомогою радіо хвиль. Якщо прилад зафіксує 
факт відбиття, значить, він виявив об’єкт (літак). 
За швидкістю поширення радіохвилі (300 000 км/с) 
та інтервалом часу між моментами випромінювання 
та прийому сигналу можна визначити відстань до 
об’єкта (його координати). Нарешті, за характером 
відбитого сигналу можна розпізнати, від якого об’єкта 
(літака, айсберга, скелі) відбилася радіохвиля.

2

А

Б

В

1

Принцип дії радара: 
А — передавач; Б — прий-
мач; В — об’єкт (літак); 
1 — випромінювана хвиля; 
2 — відбита хвиля. 
У сучасних радарах пере-
давач і приймач зазвичай 
поєднуються

Гідролокатор / сонар

Принцип роботи гідролокатора подібний до прин-
ципу роботи радара, тільки він випромінює і, відпо-
відно, фіксує не радіо-, а звукові хвилі. Як і у випадку 
радіохвиль, за швидкістю поширення звуку у воді (1500 м/с) 
та часом затримки приходу відбитої хвилі можна визначити 
відстань до об’єкта, а за напрямком приходу відбитого 
сигналу — напрямок на об’єкт. Уперше гідролокатор був 
застосований для виявлення підводних човнів під час 
Першої світової війни (1914–1918), згодом його почали 
застосовувати для дослідження рельєфу морського та 
океанського дна, для виявлення косяків риби тощо.

Це цікаво

Систему GPS, так само як Інтернет, 
спочатку було створено на замовлення 
американського уряду. Сьогодні послуги 
цієї системи безкоштовні.

Європейський Союз завершує ство-
рення власної системи навігації, яка є ана-
логом GPS. Ця система має назву Galileo. 
У створенні Galileo бере участь Україна.

GPS
GPS створено для того, щоб будь-який користувач міг визначити свої координати на земній 

поверхні з точністю до кількох десятків метрів. Нині ця система не лише стежить за правильним 
курсом судна, але й допомагає звичайним туристам не заблукати в незнайомому місті.

Система GPS складається з декількох десятків 
супутників, які літають на висоті приблизно 20 000 км 

над Землею, та наземних систем. Супутники постійно 
підтримують зв’язок із наземними системами і зав-

дяки цьому точно «знають» своє положення 
відносно Землі. Кожний користувач GPS-

наві гатора в будь-яку мить 
може визначити місце 
свого перебування. Щоб це 
відбулося, GPS-навігатор по-
винен отримати сигнали від
трьох-чотирьох різних супут-
ників одночасно та обробити 
отримані дані за допомогою 
вбудованого в нього комп’ю-
тера.

Це цікаво

РАДАР — від англійського слова 
radar, скорочення від ra(dio) d(etecting) 
a(nd) r(anging) — радіовиявлення та ви-
значення дальності.

СОНАР — від англійського слова 
sonar, скорочення від so(und) na(vigation) 
a(nd) r(anging) — звукова навігація та ви-
значення дальності.

GPS — абревіатура від англійських 
слів global position system — всесвітня 
система визначення місцезнаходження.Спеціальні покриття на поверхні 

військових літаків знижують рівень 
відбитого сигналу, і такі літаки не можуть 
бути виявлені звичайними радарами

Схема роботи системи GPS: С — супутник; Р — наземні системи; 
К — користувач приладу GPS; 1 — радіообмін із користувачем; 
2 — радіосигнал для зв’язку з наземними системами

2
А

Б

В1

2
А

Б

В

1

С

Р

K

2
1

Чому в сучасному світі важко загубитись Енциклопедична сторінка
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a(nd) r(anging) — радіовиявлення та ви-
значення дальності.

СОНАР — від англійського слова 
sonar, скорочення від so(und) na(vigation) 
a(nd) r(anging) — звукова навігація та ви-
значення дальності.

GPS — абревіатура від англійських 
слів global position system — всесвітня 
система визначення місцезнаходження.Спеціальні покриття на поверхні 

військових літаків знижують рівень 
відбитого сигналу, і такі літаки не можуть 
бути виявлені звичайними радарами

Схема роботи системи GPS: С — супутник; Р — наземні системи; 
К — користувач приладу GPS; 1 — радіообмін із користувачем; 
2 — радіосигнал для зв’язку з наземними системами

2
А

Б

В1

2
А

Б

В

1

С

Р

K

2
1

Чому в сучасному світі важко загубитись Енциклопедична сторінка



Теми рефератів і повідомлень

1.  Технічні винаходи , що змінили життя людства.
2.  Сучасна фізика як доказ мудрості наших предків.
3.  Історія створення перших еталонів.
4.  Які еталони має Україна і де вони зберігаються. 
5.  Еволюція вимірювальних приладів. 
6.  Які вони — найдрібніші об’єкти в природі.
7.  Стародавні одиниці довжини і часу.
8.  Як зароджувалося вчення про атоми.
9.  Перші спроби та сучасні методи вимірювання розмірів молекул. 

10. Що можуть нанотехнології. 
11.  Дифузія навколо нас.
12.  Метеорити, що загрожують існуванню людства.
13.  Мікро-, макро- й мегасвіти.
14.  10 цікавих фактів із життя видатних учених.
15.  Історія одного відкриття.
16.  Архімед — великий давньогрецький математик, фізик та інженер.
17.  Аристотель — видатний вчений давнини.
18.  Досягнення й трагедії геніального фізика Ґалілео Ґалілея.
19.  Генії фізичної науки ХХ століття.
20.  Внесок українських учених у розвиток сучасної техніки.
21.  Найпрестижніша міжнародна премія з фізики та її лауреати.

Теми експериментальних досліджень

1.  Спостереження та дослідження процесу дифузії.
2.  Вимірювання лінійних розмірів тіл за допомогою різних приладів. 

Оцінювання похибки вимірювання.
3.  Вимірювання площі поверхні тіл різними способами.



2Розділ

Ви знаєте, як знайти шлях, який пройшло тіло, а дізнаєтесь,  
як знайти переміщення цього тіла

Ви уявляєте, що таке точка, а дізнаєтеся про матеріальну точку

Ви можете описати рух тіла, спостерігаючи за ним, а зможете  
розказати, як рухалось тіло, розглядаючи графік його руху

Ви знаєте, що літак заправляють під час стояння, а дізнаєтесь,  
як це можна зробити в повітрі, під час польоту

Ви знаєте, що в багатьох годинниках використовують маятники,  
а дізнаєтесь, які властивості маятника забезпечили це використання

меХАнічниЙ РуХ
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§ 8. матеріальна точка. траєкторія руху. Шлях. Переміщення

Форма траєкторії залежить від того, відно-
сно якої системи відліку розглядають рух. 

Наведемо приклад (див. рис. 8.4). Уявіть, 
що в хлопчика, який їде в автобусі, впало 
з рук яблуко. Для його сусіда траєкторія руху 
яблука — короткий відрізок прямої. Система 
відліку в цьому випадку пов’язана із салоном 
автобуса. Але весь час, поки яблуко падало, 
воно «їхало» разом з автобусом, тому для лю-
дини, що стоїть на узбіччі шосе, траєкторія 
руху яблука зовсім інакша. Система відліку 
в такому разі пов’язана із шосе.

3 з’ясовуємо, чим шлях відрізняється  
від переміщення

Повернемося на початок параграфа (див. 
рис. 8.1). Щоб знайти шлях, який пройшов 
кінець олівця, рисуючи криву лінію, необхід-
но виміряти довжину цієї лінії, тобто знайти 
довжину траєкторії (рис. 8.5). 

Шлях — це фізична величина, яка дорівнює  
довжині траєкторії.

Шлях позначають символом l (ель).
Одиниця шляху в СІ — метр:

[l] = м.

Використовують також частинні та крат-
ні одиниці шляху, наприклад міліметр 
(1 мм = 0,001 м), сантиметр (1 см = 0,01 м), кіло-
метр (1 км = 1000 м).

Рис. 8.3. Рух потяга на станції метро — приклад прямолінійного руху (а);  
рух кабінки оглядового колеса і дітей, які гойдаються,— приклади криволінійного руху (б, в)

Рис. 8.5. Вимірювання  
довжини траєкторії

2
1

Рис. 8.4. траєкторія руху яблука 
для пасажирів автобуса —  
короткий відрізок прямої  
(на схемі — лінія 1), для спосте-
рігача на узбіччі дороги —  
крива лінія (на схемі — лінія 2)

 а  б  в

А

В
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Розділ 2. меХАНічНиЙ РУХ

Шлях, який пройшло тіло, буде різним відносно різних систем відліку. 
Згадаємо про яблуко в автобусі: для хлопчика яблуко подолало шлях близь-
ко півметра, а для людини на узбіччі дороги — декілька метрів.

Якщо відомі лише траєкторія руху тіла та шлях, який воно подолало, 
то залишається невідомим, у якому напрямку перемістилося тіло вздовж 
цієї траєкторії. 

Повернемося знову до рис. 8.1 і з’єднаємо точки А і В відрізком пря-
мої зі стрілкою (рис. 8.6). У такий спосіб отримаємо напрямлений відрізок, 
який покаже, в якому напрямку та на яку відстань перемістився кінець 
олівця.

Напрямлений відрізок прямої, який з’єднує по-
чаткове та кінцеве положення тіла, називають 
переміщенням. 

Переміщення позначають символом 


s  (еc). 
Стрілка показує, що переміщення має не 

тільки значення (модуль), але й напрямок*. 
Модуль переміщення, тобто відстань, на 

яку перемістилося тіло в даному напрямку, та-
кож позначають символом s, але без стрілки.

Одиниця переміщення в Сі така сама, як 
і одиниця шляху,— метр:

[s] = м.

Траєкторія руху —  
крива лінія (l > s)



s

l l

Траєкторія руху —  
замк нена лінія 

( l ≠ 0 , s = 0 )

s = 0 

s
l

Траєкторія руху —  
пряма лінія (l = s)

 а  б  в

* Фізичні величини, які мають значення та напрямок, називають векторними, а ті, які 
мають тільки значення, називають скалярними.

Рис. 8.6. переміщення показує,  
в якому напрямку  
та на яку відстань перемістилося 
тіло за певний інтервал часу

А

В

Переміщення

Шлях



s

l

Рис. 8.7. Порівняння шляху l  і модуля переміщення s тіла



69

§ 10. графіки рівномірного руху

Цей шлях чисельно дорівнює площі за-
штрихованого прямокутника (рис. 10.3, в):

S = a . b = 5 . 3 = 15.
Спробуйте довести, що шлях, який подолав 

слон за інтервал часу від 5 до 15 с, чисельно 
дорівнює площі заштрихованого прямокутника 
на рис. 10.3, г, а також знайти шлях, який 
подолав слон за весь час спостереження. 

3 Будуємо графік залежності шляху  
від часу для рівномірного руху

Згадаємо велосипедиста, який рухався рів-
номірно зі швидкістю 5 м/с (див. рис. 10.1). 
Шлях, який долає велосипедист, можна ви-
значити за формулою: l v t= ⋅ . Оскільки в будь-
який момент часу v = 5 ì/ñ , можна записати: 
l t= 5  (м), де час t задано в секундах. 

Вираз l t= 5  є рівнянням залежності 
шляху, який долає велосипедист, від часу 
спостереження. Побудуємо по точках графік 
такої залежності. 

1. Визначаємо шлях l, який долає вело-
сипедист за певний час t; наприклад: якщо 
t = 0 , то l t= = ⋅ =5 5 0 0 ; якщо t = 2  с, то 
l = ⋅ =5 2 10  (м) і т. д. Будуємо відповідну таб-
лицю (рис. 10.4, а).

2. Для кожного заданого моменту часу бу-
дуємо точку, яка на вертикальній осі відпові-
дає шляху, що його подолав велосипедист за 
цей час (рис. 10.4, б).

3. З’єднуємо одержані точки лінією. 
Отриманий відрізок прямої — графік шляху 
(рис. 10.4, в).

Рис. 10.4. Побудова графіку залежності шляху від часу для велосипедиста,  
який рівномірно рухається зі швидкістю 5 м/с
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Рис. 10.3. дослідження графі-
ку швидкості руху тіла
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§ 11. Рівномірний прямолінійний рух. Рівняння руху

4
учимося розв’язувати задачі

Задача 3. Озером назустріч один одному рухаються два катери. 
На початок спостереження відстань між катерами становила 1500 м, 

швидкість руху першого катера дорівнювала 36 
км

год
, другого — 54 

км

год
.  

Через який час зустрінуться катери? Яку відстань подолає перший катер 
до зустрічі?

Перший спосіб

Дано:

v1 36 10= =км

год

м

с

v2 54 15= =км

год

м

с

l = 1500  м

Аналіз фізичної проблеми.

Виконаємо рисунок. Вісь OX напрямимо в на-
прямку руху катера 1, а початок координат оберемо 
в точці його розташування. Бачимо, що x01 0= , а 
x02 1500=  м. 

Пошук математичної моделі, розв’язання. Запи-
шемо рівняння руху для кожного катера.

Катер 1 рухається в напрямку осі OX, тому 

x x v t1 01 1= + . Враховуючи, що x01 0= , а v1 10= м

с
, 

отримуємо x t1 10=  (м). 

Катер 2 рухається в напрямку, протилежному 
напрямку осі OX, тому x x v t2 02 2= − . 

x02 1500= м, v2 15= м

c
, 

отже, x t2 1500 15= −  (м).

На момент зустрічі координати катерів будуть од-
наковими:

x x t t1 2 10 1500 15= ⇒ = − .

Із останнього рівняння знайдемо час зустрічі ка-
терів: 

10 15 1500 25 1500t t t+ = ⇒ = ⇒ t = 60  с.

Обчислимо координату катера 1 на момент зу-
стрічі:

x t1 10 10 60 600= = ⋅ =м
м

c
c .

t — ?
х — ?

Катер 2Катер 1

5000 х, м1500



v1



v2
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Розділ 2. меХАНічНиЙ РУХ

§ 12. нЕРіВноМіРниЙ РуХ. СЕРЕднЯ ШВидкіСТЬ 
нЕРіВноМіРноГо РуХу

 Напевне, вам доводилося їхати автобусом або потягом із одного міста до іншого. Згадайте: 
транспортний засіб час від часу гальмує, зупиняється, потім знову набирає швидкість... 
Стрілка спідометра весь час коливається і тільки іноді завмирає на місці. чи можна назвати 
такий рух рівномірним? Звичайно, ні. А як називають такий рух? як його описати? дізнаємось 
із цього параграфа.

1
Спостерігаємо нерівномірний рух
У повсякденному житті ми зазвичай ма-

ємо справу з нерівномірним рухом. Так, не-
рівномірним є рух автобуса (рис. 12.1) та 
інших транспортних засобів, рух тіл, що пада-
ють, рух спортсменів на біговій доріжці. А ще 
згадайте, наприклад, як котиться м’яч, як ви 
рухаєтесь під час прогулянки, на уроках фіз-
культури тощо. 

нерівномірний рух — це рух, під час якого тіло 
за рівні інтервали часу проходить різний шлях.

Спробуйте навести свої приклади нерівно-
мірного руху в повсякденному житті.

Зверніть увагу! Під час нерівномірного руху значення швидкості руху 
тіла з часом змінюється. 

Тепер можемо класифікувати види механічного руху (див. таблицю):
 за формою траєкторії — прямолінійний, криволінійний;
 за залежністю швидкості руху від часу — рівномірний, нерівномірний.

Види механічного руху

за формою траєкторії
за залежністю  

швидкості руху від часу

прямолінійний криволінійний рівномірний нерівномірний

Траєкторія 
руху —  

пряма лінія

Траєкторія 
руху —  

крива лінія 

Значення 
швидкості руху  
тіла не зміню- 
ється з часом

Значення 
швидкості руху 
тіла змінюється 

з часом

рис.doc 7424

Рис. 1.18. Закриваючи пальцем позначення фізичної величини, ми отримуємо формулу для її
обчислення

§ 4. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху

Рис. 1.19. Приклади прямолінійного (а) та криволінійного (б) рухів

Рис. 1.20. Автобус рухається нерівномірно з різною швидкістю, час від часу гальмуючи та
зупиняючись

6

Рис. 12.1. Автобус рухається  
нерівномірно, час від часу  
гальмуючи, зупиняючись  
і знову розганяючись
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1
Переконуємося, що тіла взаємодіють
У повсякденному житті ми постійно стикаємося з різними видами 

впливу одних тіл на інші. Щоб відчинити двері, ми «діємо» на них рукою; 
від дії нашої ноги м’яч летить у ворота; навіть сідаючи на стілець, ми 
чинимо вплив на нього (рис. 16.1).

Рис. 16.2. У житті ми завжди  
маємо справу із взаємодією,  
а не з однобічною дією

Рис. 16.1. Приклади взаємодії тіл

ЧАСТИНА І. СИЛА. ВИДИ СИЛ

§ 16. ЯВИще ІНеРЦІЇ

 Автомобіль мчить дорогою, у небі літає птах, куля для боулінгу котиться по доріжці. Завдяки 
чому триває кожен із цих рухів? Чи існує якась причина виникнення цих рухів? Чи потрібне 
взагалі щось, щоб підтримувати рух? Чому швидкість руху одних тіл змінюється, а інших — 
залишається незмінною? Спробуємо відповісти на ці запитання.

Водночас, відчиняючи двері, ми відчуваємо 
їхній вплив на нашу руку; дія м’яча на ногу 
особливо відчутна, якщо ми граємо у футбол 
босоніж; дія стільця не дозволяє нам упасти на 
підлогу. Тобто дія завжди є взаємодією: якщо 
одне тіло діє на друге, то й друге тіло діє на 
перше.

Проведіть дослід. Стоячи з товаришем на 
скейтах, легенько потягніть його за мотузку 
(рис. 16.2). З’ясуйте, хто з вас почне рухатися.

2
З’ясовуємо, за яких умов тіло  
перебуває в стані спокою

М’яч, який лежить на підлозі, перебуває в ста-
ні спокою. Однак варто штовхнути м’яч ру- 
кою, і стан спокою порушиться, — м’яч почне 
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рухатися внаслідок взаємодії з рукою. А чи взаємодіяв м’яч із чимось до 
цього? Звичайно, так. Ви добре знаєте, що всі тіла, які перебувають по-
близу Землі, взаємодіють із нею. І якщо «усунути» підлогу, то під дією 
притягання Землі м’яч відразу ж почне рух. А перебуває він у стані спо-
кою тому, що дія Землі на м’яч скомпенсована (зрівноважена) дією підлоги.

Тіло перебуває в стані спокою, якщо дії на нього інших тіл скомпенсо-
вані (рис. 16.3, 16.4). 

3
Дізнаємося, за яких умов тіло рухається рівномірно прямолінійно
Понад 2500 років тому давньогрецький філософ Аристотель, розмір-

ковуючи про причини руху тіл, дійшов розумного з точки зору здорового 
глузду, але хибного з погляду фізики висновку: якщо на тіло нічого не діє, 
то воно має перебувати в стані спокою, а для підтримування руху тіла по-
трібна постійна дія на нього інших тіл.

Такі міркування, на перший погляд, відповідають повсякденному досві-
ду (рис. 16.5). Але наприкінці ХVІ ст. видатний італійський учений Ґалі-
лео Ґалілей, провівши досліди зі скочуванням кульок похилим жолобом та 
здійснивши уявний експеримент* (рис. 16.6), узяв під сумнів міркування 
Аристотеля і встановив, що ідеї давньогрецького філософа не можуть пра-
вильно пояснити причини руху тіл.

vк = 0 vк = 0

v збільшується
v зменшуєть

ся

v зменшується

v = const v = const



v


v



v

v0 = 0

h0 h = hк

Рис. 16.6. Уявний експеримент Ґалілея. Коли кулька скочується жолобом униз, вона набирає  
швидкість; коли закочується вгору, сповільнює свій рух. Ґалілей поставив запитання: «Як буде  
рухатися кулька горизонтальним гладеньким жолобом, коли руху нічого не заважатиме?».  
Відповідь була несподіваною: кулька рухатиметься прямолінійно з незмінною швидкістю

* Експеримент, що проводиться у вигляді міркувань, у фізиці називають уявним експе-
риментом. Уявні експерименти дають змогу обґрунтовувати здогадки, що підтверджу-
ються або спростовуються подальшими реальними експериментами.

Рис. 16.4. Люстра перебуває  
в стані спокою, бо дія Землі  
скомпенсована дією підвісу

Рис. 16.5. Наш життєвий  
досвід показує: щоб візок  
рухався з незмінною швид
кістю, хтось його має тягти

Рис. 16.3. М’яч перебуває  
в стані спокою відносно Землі, 
бо дія Землі скомпенсована 
дією підлоги
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Контрольні запитання
1. Чи залежить відношення маси речовини до її об’єму від роду речовини? від 
об’єму речовини? від маси речовини? 2. Дайте визначення густини речовини. 3. Які 
вимірювання необхідно здійснити, щоб визначити густину речовини? 4. Які одиниці 
густини ви знаєте? 5. Як подати густину в грамах на сантиметр кубічний (г/см3), якщо 
її подано в кілограмах на метр кубічний (кг/м3)? 6. Чи залежить густина речовини 
від температури та агрегатного стану речовини? Якщо залежить, то як? Відповідь 
поясніть. 7. Як обчислити масу тіла за його густиною та об’ємом? 8. Як визначити 
об’єм тіла, знаючи його густину та масу?

Вправа № 18
1. У циліндрі під поршнем міститься кисень. Поршень 

починають опускати (див. рисунок). Як при цьому 
змінюються: а) маса газу; б) об’єм газу; в) густина газу?

2. Густина платини дорівнює 21500 кг/м3. Якою є маса 
платини  об’ємом 1 м3? 1 см3?

3. Знайдіть у таблиці значення густини повітря та густини 
свинцю. Що вони означають? Значення якої величини 
ми насправді порівнюємо, коли говоримо: «легкий, мов 
повітря», «важкий, як свинець»?

4. У яких випадках маси тіл однакового об’єму будуть 
рівними?

5. Одна з двох однакових посудин наповнена медом, 
друга — олією. Маса якої рідини більша і в скільки разів?

6. Два кубики мають однакову масу. Перший кубик виготовлений з оргскла, другий — 
з дуба. Об’єм якого кубика є меншим і в скільки разів?

експериментальне завдання
«Хто густіший». Визначте середню густину власного тіла, знаючи свою масу. Об’єм 
тіла можна знайти, вимірявши кількість води, яку ви витісняєте під час занурення 
у ванну. Підказка: вам знадобляться посудини відомого об’єму, наприклад каструля та 
пластикова пляшка.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема.  Визначення густин твердого тіла та рідини.
Мета:  визначити густини пропонованих твердих тіл і рідини.
Обладнання:  терези з важками; мірний циліндр; лінійка; досліджувані тверді тіла (дерев’яний  

брусок і металеве тіло з ниткою); склянка з досліджуваною рідиною; паперові серветки.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

 Підготовка до експерименту
1.  Перш ніж розпочати вимірювання, згадайте:
 1) формулу, за якою обчислюють густину;
 2) прилади, за допомогою яких можна визначити об’єм твердого тіла;
 3) правила знімання показів мірного циліндра;



146

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. Частина І

величезної кількості частинок. У результаті до-
давання сил дає помітну рівнодійну, яка про-
тидіє деформації тіла. Це і є сила пружності. 
Отже, сила пружності — вияв дії міжмолеку-
лярних сил.

4
Знайомимося з приладами  
для вимірювання сили

Сила — це фізична величина, тому її можна 
вимірювати. Виміряти силу означає зрівнова-
жити її відомою силою. 

Прилади для вимірювання сили називають  
динамометрами (у перекладі з грецької — 
«сила» і «вимірюю»).

Дія найпростіших динамометрів — пру-
жинних — базується на законі Гука. Напри-
клад, для того щоб за допомогою пружини, 
жорсткість k якої відома, виміряти силу F,  
з якою кіт тягне кільце (рис. 22.6), достатньо:

1) виміряти видовження x пружини;
2) скориставшись законом Гука, вивзначи-

ти силу пружності: F kxпруж = , яка діє на кота 
з боку пружини. 

Якщо кіт нерухомий або рухається з не-
змінною швидкістю, то сила тяги F дорівнює 
силі пружності Fпруж, тобто F F= пруж .

Зрозуміло, що кожного разу вимірювати ви-
довження і розраховувати силу незручно. Тому 
для вимірювання сил пружину закріплюють 
на панелі, на яку наносять шкалу, градуюючи 
її відразу в одиницях сили. Саме таку будову 
мають найпростіші шкільні лабораторні дина-
мометри (рис. 22.7). Існують й інші види пру-
жинних динамометрів (рис. 22.8).

5
Учимося розв’язувати задачі
Задача 1. Діючи на пружину силою 

40 Н, учень розтягнув її на 8 см. Визначте 
жорсткість пружини. Яку силу треба при-
класти учневі, щоб розтягти ту саму пружину 
ще на 6 см? Деформацію пружини вважайте 
пружною.

Рис. 22.7. Шкільні пружинні лабо
раторні динамометри: 
1 — пластиковий корпус (панель), 
2 — пружина, 3 — шкала, 4 — по
відець із гачком

Рис. 22.8. Пружинні динамоме
три: а — тяговий динамометр, 
призначений для вимірювання 
великих сил, наприклад сили 
тяги трактора; б — динамометр, 
призначений для вимірювання 
м’язових зусиль кисті людини

Рис. 22.6. Силу, з якою кіт тягне 
кільце, можна виміряти  
за допомогою пружини



Fпруж F F= пруж

 

        
 
Рис. 23.7.  Шкільні  пружинні 
лабораторні динамометри:  
1 — пластиковий корпус 
(панель), 2 — пружина, 3 — 
шкала, 4  — повідець із гачком 
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Рис. 23.8. Пружинні динамометри: а — тяговий 
динамометр, призначений для вимірювання великих 
сил, наприклад сили тяги трактора; б — 
динамометр, призначений для вимірювання м’язових 
зусиль кисті людини 
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Підбиваємо підсумки
Сполученими посудинами називають посудини, з’єднані між собою так, 
що між ними може перетікати рідина.
У відкритих сполучених посудинах різних форм та розмірів однорідна 

нерухома рідина встановлюється на одному рівні; якщо густини рідин різ-
ні, то стовпчик рідини з меншою густиною є вищим, ніж стовпчик рідини  
з більшою густиною.

Манометри — це прилади для вимірювання тиску рідин та газів. У від-
критому рідинному манометрі тиск газу pг  у посудині визначається за різ-
ницею h рівнів рідини в колінах приладу: p p ghг атм= ±ρ , де pатм  — атмо-
сферний тиск. 

На практиці широко застосовують металеві деформаційні манометри.

Контрольні запитання
1. Наведіть приклади сполучених посудин. 2. Сформулюйте основну властивість 
сполучених посудин. 3. Як поводяться рідини різної густини, налиті в сполучені по-
судини? 4. Що таке манометр? 5. Як працює відкритий рідинний манометр? 6. опи-
шіть будову та принцип дії металевого деформаційного манометра. 

Вправа № 29
1.  У рідинному манометрі міститься підфарбована вода (рис. 1). ліве коліно манометра 

відкрите в атмосферу. На скільки відрізняється тиск у посудині від атмосферного?
2.  У деяких храмах Стародавньої Греції була так звана «невичерпна чаша». 

Скориставшись рис. 2, поясніть, як працювало це «диво». 
3.  У рідинному манометрі міститься ртуть (рис. 3). ліве коліно манометра відкрите 

в атмосферу. Який тиск у посудині, якщо тиск атмосферного повітря дорівнює 100 кПа?
4.  Скориставшись рис. 4, поясніть, як працює напувалка для собак. 
5.  Складіть задачу, обернену до задачі, розглянутої в параграфі, та розв’яжіть її. 
6.  Яким є тиск газу в посудині В (рис. 5), якщо тиск газу в посудині А дорівнює 100 гПа?

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Рис. 1 Рис. 2

см

10
0

–10

мм

20
0

–20

Рис. 3

12
34



241

§ 39. Момент сили. Умови рівноваги важеля

Вправа № 39
 У ході розв’язування задач масою важеля слід 

знехтувати.
1. Наведіть приклади застосування важеля в  по-

всякденному житті.
2. Маса якої людини (рис. 1) є більшою? Поясніть 

свою відповідь. 
3. Вага тягарця 1 (рис. 2) становить 90 Н. Якою 

є вага тягарця 2?
4. Визначте масу тягарця (рис. 3), якщо сила, що  

діє на правий кінець важеля, дорівнює 40 Н.
5. Загальна маса тягарців (рис. 4) дорівнює 48 кг. 

Визначте масу кожного тягарця.
6. До кінців тонкого однорідного стрижня завдовж-

ки 2 м підвішені вантажі масами 14 і 26 кг. На якій 
відстані від середини стрижня слід розмістити 
опору, щоб стрижень перебував у рівновазі?

7.  Щоб підняти один край дошки, яка лежить на 
підлозі, треба прикласти силу 400 Н. Якою є маса 
дошки?

8. Поясніть принцип дії пристроїв, зображених на 
рис. 5. Скориставшись рисунком, визначте, який 
найбільший виграш у силі можна отримати за 
допомогою цих пристроїв.

9. Маса тягарця 1 дорівнює 10 кг, тягарця 2 — 5 кг 
(рис. 6). Якою є маса тягарця 3?

10. Скористайтесь Інтернетом або додатковою 
літературою і знайдіть інформацію про важелі 
в тілі людини. Складіть задачу, спираючись на 
отриману інформацію. Розв’яжіть її, умову та 
розв’язок оформте на окремому аркуші.

експериментальне завдання
1. За допомогою лінійки, олівця та нитки визначте відношення мас вашого мобільного 
телефона та мікрокалькулятора (або двох інших речей, які можуть бути у вашому 
портфелі).
2. Знайдіть у себе вдома декілька пристроїв, дія яких ґрунтується на умові рівноваги 
важеля (ножиці, пасатижі, обценьки, гайковий ключ). Проведіть необхідні вимірювання 
й обчислення і дізнайтесь, який виграш у силі отримують за допомогою цих пристроїв. 

Відеодослід. Перегляньте відеоролик, відтворіть дослід і спробуйте його пояснити. 
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Рис. 2.52. «Дайте мені точку опори, і я переверну Землю!» – такий вигук легенда приписує Архімеду, 

геніальному механіку стародавності, що відкрив закони важеля. «Архімед важелем піднімає Землю». 
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1. Організаційний етап. Вибір теми навчального проекту, обговорення 
мети та завдань проекту, складання плану реалізації проекту.

План проекту — це документ, який містить заздалегідь намічений по-
рядок 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 від-
повідальність кожного учасника проекту.

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

При 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 спеціальна папка, в якій зберіга-
ються матеріали проекту за певною структурою.

Електронне портфоліо дозволяє здійснювати швидкий пошук докумен-
тів; 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 на-
зву ресурсу, ім’я автора. Пам’ятайте про авторське право!

Теми рефератів і повідомлень
1.  Важелі в живій природі.
2.  Використання простих механізмів: історія і сучасність.
3.  Прості механізми навколо нас. 
4.  Прості механізми в сучасних технічних приладах, обладнанні.
5.  Історія відкриття закону збереження енергії.
6.  Видатний український учений-механік С. П. Тимошенко.
7.  Використання енергії води і вітру.
8.  Потужність і габарити найпотужніших двигунів автомобілів,  

суден, літаків і ракет. 

Теми експериментальних досліджень
1.  Визначення потужності, яку розвивають школярі на уроках 

фізкультури.
2.  Визначення ККД велосипеда під час нерівномірного руху.
3.  Виготовлення поліспаста з підручних засобів і визначення його ККД.
4.  Виготовлення пристрою, який працює на енергії води, що падає. 

Оцінювання його ККД.

Етапи роботи над навчальним проектом
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3. Проектний етап. Опрацювання зібраної інформації, створення моделі 
навчального проекту.

Для уточнення отриманої інформації та одержання додаткової інформа-
ції 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 приділити час 
для її ретельної підготовки. Переконайтеся, що ви виконали всі завдання 
проекту. Підготуйте доповідь. Для доповіді вибирайте найголовніше, викла-
дайте свої думки коротко, чітко, зрозуміло.

Якщо ви плануєте презентувати проект з комп’ютерною підтримкою, то 
заздалегідь напишіть план, у якому позначте послідовність слайдів. 

Орієнтовно це можна зробити так.

Вміст слайда Вміст доповіді
Тема проекту, 
виконавці

Повідомте тему проекту та представте виконавців.

Ключове 
питання 

Повідомте ключове питання, яке відображає тему та мету 
проекту.

Матеріали 
проекту 

Розкажіть про ваші дослідження.

Висновки Зробіть висновки.

Список 
джерел 

Назвіть джерела, якими ви користувалися під час роботи 
над проектом.

Подяка 
Подякуйте всім, хто допомагав вам у роботі над проектом. 
Подякуйте всім присутнім за увагу, побажайте успіхів.

5. Презентаційний етап. Демонстрація результатів навчального проекту, 
захист ідеї проекту та отриманих результатів.

6. Підсумковий етап. Аналіз виконання завдань навчального проекту, 
визначення результатів проекту: яку користь приніс або може принести 
проект.

Загальні правила презентації проекту
1. Доповідати треба з гарним настроєм. Не забувайте про свій зовнішній 

вигляд, слідкуйте за поставою.
2. Під час доповіді дивіться на аудиторію.
3. Слова вимовляйте голосно та чітко.
4. Чітко назвіть себе, тему виступу та проблему, над якою ви працювали.
5. Не читайте доповідь з аркуша, а лише звіряйтеся з нотатками,
щоб нічого не пропустити.
6. Стежте за часом виступу. Він не повинен перевищувати регламент.
Регламент — це час, який відведено на виступ. Про свій регламент слід 

дізнатися заздалегідь, ще під час підготовки до виступу.
7. Будьте готові відповідати на запитання. Відповідь на будь-яке запи-

тання бажано починати з подяки тому, хто його поставив.
8. Після завершення доповіді та відповідей на запитання подякуйте всім 

присутнім за увагу.



Про прилад або пристрій

1)	 призначення;

2)	 конструкція,	схема;

3)	 принцип	дії;

4)	 сфера	застосування		
і	правила	користування;

5)	 переваги	та	недоліки

Про фізичне явище

1)	 зовнішні	ознаки	плину	цього	явища,	
умови,	за	яких	воно	відбувається;

2)	 зв’язок	цього	явища	з	іншими;

3)	 які	фізичні	величини	характеризують	
це	явище;

4)	 можливості	практичного	використан	
ня,	способи	запобігання	шкідливим	
наслід	кам	прояву	даного	явища

Про фізичний закон

1)	 формулювання,	зв’язок	між	якими	
явищами	встановлює	цей	закон;

2)	 математичний	вираз;

3)	 дослідні	факти,	що	привели	до	вста
новлення	закону	або	підтвер	джують	
його	справедливість;

4)	 межі	застосування

Про фізичну величину

1)	 властивість,	яку	
характеризує	ця	фізична	
величина;

2)	 означення	(дефініція);

3)	 формула,	покладена		
в	основу	визначення,	
зв’язок	з	іншими	
фізичними	величинами;

4)	 одиниці;

5)	 способи	вимірювання

Прямолінійний 
рівномірний рух
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Коливальний рух
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частота	коливань,	Гц
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механічний рух

що необхідно знати
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F mgтяж =
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