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Календарно-тематичне планування з фізики. 7 клас

№ 
з/п Зміст уроку 7 - ___,

дата
7 - ___,

дата

Вступ.

Фізика як навчальний предмет у школі. 
Фізичний кабінет та його обладнання. 
Правила безпеки у фізичному кабінеті
Розділ 1. Фізика як природнича наука. 
Пізнання природи.
Фізика як фундаментальна наука про 
природу. Етапи пізнавальної діяльності у 
фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з 
іншими науками.
Речовина і поле. Основні положення 
атомно–молекулярного вчення про будову 
речовини. Молекули. Атоми. (Дифузія).
Початкові відомості про будову атома. 
Електрони. Йони.
Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості 
тіл.
Фізичні величини. Вимірювання. Засо-
би вимірювання. Точність вимірювання. 
Міжнародна система одиниць фізичних 
величин.
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення 
з вимірювальними приладами. Визначення 
ціни поділки шкали приладу.
Лабораторна робота № 2. Вимірювання 
об’єму твердих тіл, рідин i сипких мате-
ріалів.

Державні вимоги

Учень/учениця:
знає й розуміє: 

• правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й при-
значення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого 
робочого місця;

• інструкції до приладів та установок;
• сутність етапів пізнавальної діяльності у фізичних досліджен-

нях; характерні ознаки фізичних явищ і їхню відмінність від 
інших явищ; основні види фізичних явищ, їхні приклади;

• фізичні величини, їх символи, одиниці цих величин у Міжна-
родній системі одиниць;

• найпростіші засоби вимірювання та їх призначення;
• основні положення молекулярно-кінетичного вчення про бу-

дову речовини;
• розрізняє речовину й поле як фізичні види матерії;
• наводить приклади речовини у твердому, рідкому й газоподіб-

ному станах;
уміє:

• записувати значення фізичної величини, використовуючи 
стандартну форму числа й префікси для утворення кратних і 
частинних одиниць;

• порівнювати значення фізичних величин; визначати ціну по-
ділки засобу вимірювання;

• вимірювати час, лінійні розміри, площу поверхні й об’єм твер-
дих тіл, рідин і сипких матеріалів найпростішими методами 
(рядів, мікрофотографій тощо);

• оцінювати точність вимірювання; 
виявляє ставлення й оцінює:

• необхідність вивчати фізику;
• роль шкільного кабінету в навчанні фізики;
• історичний характер розвитку фізичного знання; роль фізич-

ного знання в різних галузях людської діяльності;
• значення міжнародної системи одиниць;
• достовірність одержаної інформації, етичність її використання
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№ 
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дата
Лабораторна робота № 3. Вимірювання 
розмірів малих тіл різними способами.
Історичний характер фізичного знання. 
Внесок українських учених у розвиток і 
становлення фізики. Захист проектів.
Підсумковий урок з теми. Тестування.
Захист проектів.

Розділ 2. Механічний рух

Механічний рух. Відносність руху. Тіло 
відліку. Система відліку. Матеріальна точ-
ка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. 
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість 
рівномірного прямолінійного руху.

Рівняння руху. Графіки рівномірного 
прямолінійного руху.

Розв’язування задач на рівномірний 
прямолінійний рух.

Нерівномірний прямолінійний рух. 
Середня швидкість нерівномірного руху.

Державні вимоги

Орієнтовні теми навчальних проектів
1. Видатні вчені-фізики.
2. Фізика в побуті, техніці, виробництві.
3. Спостереження фізичних явищ довкілля.
4. Дифузія в побуті
Демонстрації
1. Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електрич-

них, світлових тощо.
2. Моделі молекул.
3. Приклади застосування фізичних явищ у техніці.
4. Засоби вимірювання. Міри та вимірювальні прилади.
Лабораторні роботи
1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення 

ціни поділки шкали приладу.
2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.
3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

Учень/учениця:
знає і розуміє:

• сутність механічного руху, його види; поняття швидкості руху, 
періоду обертання, переміщення, амплітуди коливань, періоду 
та частоти коливань;

• одиниці часу, шляху, швидкості руху, періоду обертання, пері-
оду та частоти коливань;

• формули пройденого шляху, швидкості рівномірного прямолі-
нійного руху, середньої швидкості нерівномірного руху, пері-
оду обертання;

• ознаки відносності руху;
уміє:

• розрізняти види механічного руху за формою траєкторії та ха-
рактером руху тіла;
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Розв’язування задач на нерівномірний 
прямолінійний рух. Самостійна робота.
Захист проектів.
Аналіз самостійної роботи. Рівномірний 
рух матеріальної точки по колу. Період 
обертання.
Швидкість матеріальної точки під час 
руху по колу.
Розв’язування задач на рівномірний рух 
по колу.

Лабораторна робота № 4. Визначення 
періоду обертання тіла. 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. 
Період коливань. Маятники.
Лабораторна робота № 5. Дослідження 
коливань нитяного маятника.

Розв’язування задач на коливальний рух.

Узагальнення і систематизація знань з 
теми «Механічний рух».

Контрольна робота. Тестування

Підсумковий урок з теми «Механічний 
рух».  Аналіз контрольної роботи. Міні-
проекти з теми

Державні вимоги

• визначати пройдений тілом шлях, швидкість руху, період 
обертання, частоту коливань нитяного маятника; представля-
ти результати вимірювання у вигляді таблиці й графіків;

• розв’язувати задачі, застосовуючи формули швидкості рівно-
мірного прямолінійного руху, середньої швидкості нерівно-
мірного руху, періоду обертання;

• будувати графіки залежності швидкості руху тіла від часу, 
пройденого шляху від часу для рівномірного прямолінійного 
руху;

• наводить приклади проявів механічного руху в природі та тех-
ніці;
виявляє ставлення й оцінює:

• взаємозв’язок різних способів представлення механічного 
руху;

• відмінність видів механічного руху;
• відносність та універсальність механічного руху 

Орієнтовні теми навчальних проектів
1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
2. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо.
3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Демонстрації
1. Різні види руху.
2. Відносність руху,
3. його траєкторії
4. й швидкості.
5. Спідометр

Лабораторні роботи
4. Визначення періоду обертання тіла.
5. Дослідження коливань нитяного маятника.
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Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила.

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. 
Густина речовини. 

Розв’язування задач на визначення густини 
речовини.

Лабораторна робота № 6. Вимірювання 
маси тіл методом зважування.

Лабораторна робота № 7. Визначення 
густини речовини (твердих тіл і рідин).

Взаємодія тіл. Сила. Результат дії сили: 
зміна швидкості або деформація тіла.

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне 
зображення сил.

Розв’язування задач на додавання сил.
Самостійна робота.

Види деформації. Сила пружності. Закон 
Гука. Пружинні динамометри.

Лабораторна робота № 8. Дослідження 
пружних властивостей тіл. 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. 

Розв’язування задач на розрахунок сили 
тяжіння та ваги тіла.
Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя 
ковзання.

Державні вимоги

Учень/учениця:

Знає й розуміє:
• сутність взаємодії тіл, явища інерції; поняття маси, густини 

речовини, сили та різних її видів, деформації, тиску; одиниці 
цих величин і способи їх вимірювання; 

• закони Гука, Паскаля, Архімеда; формули сили тяжіння, ваги 
тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили; 
умову плавання тіл;

• причини виникнення атмосферного тиску;
• застосування сполучених посудин; залежність атмосферного 

тиску від висоти; 
• способи зменшення і збільшення сили тертя;
• залежність сили пружності від деформації; 
• залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика 

й густини рідини.

Уміє:
• застосовувати набуті знання в процесі розв’язування фізичних 

задач та виконання лабораторних робіт; графічно зображати 
сили;

• користуватися динамометром, манометром, барометром, 
важільними терезами;

Виявляє ставлення та оцінює: 
• практичне значення застосування вивчених фізичних законів 

у природі та техніці;
• роль видатних учених у розвитку знань про механічний рух і 

взаємодію тіл. 
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№ 
з/п Зміст уроку 7 - ___,
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Лабораторна робота № 9. 
Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

Розв’язування задач. Захист проектів.

Самостійна робота (тестування) 
з теми «Сили природи». 
Аналіз самостійної роботи. Тиск твердих 
тіл на поверхню. Сила тиску.
Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. 
Сполучені посудини.
Манометри. Насоси. Розв’язування задач 
з теми «Тиск. Тиск рідин і газів».
Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Ви-
мірювання атмосферного тиску. Барометри. 
Виштовхувальна сила в рідинах і газах. 
Закон Архімеда.

Розв’язування задач на закон Архімеда.

Лабораторна робота №10. 
З`ясування умов плавання тіла.
Узагальнення і систематизація знань з 
теми «Сили».

Контрольна робота. Тестування

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий 
урок з теми «Взаємодія тіл. Сили». Захист 
проектів.

Державні вимоги

Орієнтовні теми навчальних проектів

1. Розвиток судно- та повітроплавання.
2. Дослід Торрічеллі.
3. Спостереження за зміною атмосферного тиску.
4. Насоси.

Демонстрації
1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.
2. Деформація тіл.
3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої.
4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.
5. Способи зменшення й збільшення сили тертя.
6. Залежність тиску від значень сили та площі.

Лабораторні роботи
6. Вимірювання маси тіл методом зважування.
7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).
8. Дослідження пружних властивостей тіл.
9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.
10. З’ясування умов плавання тіла.
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№ 
з/п Зміст уроку 7 - ___,

дата
7 - ___,

дата

Розділ 4. Механічна робота та енергія.

Механічна робота.

Потужність

Розв’язування задач на розрахунок меха-
нічної роботи та потужності.

Механічна енергія та її види.

Розв’язування задач. Закон збереження й 
перетворення енергії в механічних проце-
сах та його практичне застосування. 

Машини й механізми. Прості механізми. 
Момент сили.
Розв’язування задач з теми “Прості меха-
нізми. Момент сили.”

Умови рівноваги важеля.

Лабораторна робота №11. 
Вивчення умови рівноваги важеля.
Коефіцієнт корисної дії механізмів. 
«Золоте правило» механіки.
Розв’язування задач на розрахунок коефі-
цієнта корисної дії.
Лабораторна робота №12.
Визначення ККД похилої площини.

Державні вимоги

Учень/учениця:
знає й розуміє:

• поняття механічної роботи, потужності, кінетичної і потенці-
альної енергії, моменту сили, коефіцієнта корисної дії та їхні 
одиниці, сутність закону збереження механічної енергії, умо-
ви рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів;

• формули роботи, потужності, ККД простого еханізму, кіне-
тичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над по-
верхнею Землі, моменту сили;

уміє:
• застосовувати набуті знання в процесі розв’язування фізичних 

задач і виконання лабораторних робіт;
• вимірювати ККД простих механізмів; користуватися прости-

ми механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила 
площина);

• здобувати інформацію під час планування, проведення й ана-
лізу результатів виконання проекту

виявляє ставлення й оцінює:
• прояв закону збереження та перетворення механічної енергії; 
• ефективність використання простих механізмів

Орієнтовні теми навчальних проектів
1. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і 

механізмів.
2. Прості механізми у побутових пристроях.
3. Біомеханіка людини.
4. Використання енергії природних джерел. 



14

Календарно-тематичне планування з фізики. 7 клас

15

Календарно-тематичне планування з фізики. 7 клас

№ 
з/п Зміст уроку 7 - ___,

дата
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дата
Узагальнення і систематизація знань з 
теми «Механічна робота та енергія».

Контрольна робота. Тестування

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий 
урок з теми «Механічна робота та енер-
гія». Захист проектів.

Навчальний проект. Становлення і роз-
виток знань про фізичні основи машин і 
механізмів.

Екскурсія.

Підсумковий урок курсу фізики 7 класу.

Державні вимоги

Демонстрації
1. Перетворення механічної енергії.
2. Умови рівноваги тіл.
3. Важіль.
4. Рухомий і нерухомий блоки.
5. Похила площина.
6. Використання простих механізмів

Лабораторні роботи
11. Вивчення умови рівноваги важеля.
12. Визначення ККД простого механізму.
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Календарно-тематичне планування з фізики. 8 клас

Державні вимоги

Учень:
називає види механiчного руху, одиницi часу, шляху, швидкостi, 
перiоду та частоти обертання (коливання), види маятникiв, харак-
теристики звуку; 
наводить приклади проявiв механiчного руху в природi, 
вiдносностi руху, обертального i коливального рухiв у природi 
та технiцi, джерел звуку, вiдбивання звуку, шкiдливого впливу 
вiбрацiй i шумiв на функцiонування живих органiзмiв; 
розрiзняє види механiчного руху за  формою траєкторiї та змiною 
швидкостi, поняття траєкторiї i шляху, затухаючi та незатухаючi 
коливання; 
формулює означення механiчного руху, траєкторiї, швидкостi, 
амплiтуди, перiоду та частоти коливань, записує формули прой-
деного шляху, швидкостi рiвномiрного прямолiнiйного руху, 
середньої швидкостi, перiоду обертання, частоти коливань;
може описати рух Мiсяця навколо Землi, коливання математич-
ного маятника, поширення i вiдбивання звуку; 
якiсно оцiнити вплив коливань на живi органiзми; 
класифiкувати рухи за формою траєкторiї i характером змiни 
параметрiв руху; характеризувати рiзнi види механiчного руху 
за його параметрами, сприймання звуку людиною (гучнiсть, висо-
та тону), залежнiсть швидкостi поширення звуку вiд середовища, 
властивостi звуку, iнфразвуку, ультразвуку; 
пояснити вiдмiннiсть траєкторiї i швидкостi в рiзних системах 
вiдлiку; 
аналiзувати графiки руху тiл i визначати за ними його параме-
три; 
здатний спостерiгати рiзнi механiчнi рухи i за їх параметрами 
визначати їх рiзновид, поширення звуку в рiзних середовищах; 
вимiрювати швидкiсть руху, перiод i частоту коливань, перiод 
обертання; 
користуватися приладами для вимiрювання часу i вiдстанi,  ка-
мертоном; 
представляти результати вимiрювання у виглядi таблиць i 
графiкiв;

№ 
з/п Зміст уроку 8- __ ,

дата
8- __ ,
дата

1.  Механічні явища. Механічний рух  (13 год.) 

Механічний рух. Відносність руху. 
Траєкторія. Шлях. Швидкість руху.

Види рухів. Прямолінійний рівномірний 
рух. Графіки руху тіла.

Середня швидкість нерівномірного руху.

Лабораторна робота № 1. 
Вимірювання швидкості руху тіла.
Обертальний рух тіла. Період та частота 
обертання. Місяць – природний супутник 
Землі.
Лабораторна робота № 2. 
Вимірювання частоти обертання тіл.

Коливальний рух. Амплітуда, 
період і частота коливань.

Маятники.

Лабораторна робота № 3.
Дослідження коливань математичного 
маятника.

Звук. Джерела і приймачі звуку. Харак-
теристики звуку. Швидкість поширен-
ня звуку. Сприймання звуку людиною. 
Відбивання звуку.
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Календарно-тематичне планування з фізики. 8 клас

Державні вимоги

може розв’язувати задачi, застосовуючи формули швидкостi 
тiла, середньої швидкостi, перiоду i частоти коливання (обертан-
ня);  
будувати графiки залежностi швидкостi тiла вiд часу, пройдено-
го шляху вiд часу для рiвномiрного прямолiнiйного руху.

Демонстрації
1.   Метроном.
2.   Стробоскоп.
3.   Відносність руху.
4.   Прямолінійний і криволінійний рухи.
5.   Спідометр.
6.   Додавання переміщень.
7.   Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині.
8.   Записування коливального руху.
9.   Залежність періоду коливання вантажу на пружині від її 
      жорсткості та маси вантажу.
10. Залежність періоду коливання вантажу на нитці від її довжини.
11. Поширення поперечних і поздовжніх хвиль.
12. Тіла, що коливаються, як джерела звуку.
13. Гучність звуку та висота тону.

Учень: називає види сил, способи їх вимiрювання, одиницi сили, 
тиску, моменту сили, причини виникнення атмосферного тиску, 
способи його вимiрювання, умови плавання тiл; 
наводить приклади взаємодiї тiл, прояву iнерцiї, рiзних видiв сил, 
застосування важелiв i блокiв, сполучених посудин; 
формулює умови рiвноваги тiл, закони Гука, Паскаля, Архiмеда, 
означення iнерцiї, сили, моменту сили, сили тиску, сили тертя; 
розрiзняє поняття ваги i маси тiла, сили тяжiння i ваги, тиск i 
силу тиску; 
дотримується правил додавання сил; записує формули моменту 
сили, умови рівноваги важеля, сили пружностi, сили тяжiння, ваги 
тiла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили;

№ 
з/п Зміст уроку 8- __ ,

дата
8- __ ,
дата

Лабораторна робота № 4.
Вивчення характеристик звуку.

Контрольна робота. Тестування

Семінар. Коливання в природі та техніці. 
Вібрація. 

2 . Взаємодія тіл  (22 год.)

Взаємодія тіл. Результат дії сил: 
деформація і зміна швидкості.
Інерція. Маса як міра інертності
тіла.
Сила та одиниці сили. Графічне зобра-
ження сили. 

Деформація тіла. Сила пружності. Закон 
Гука. Вимірювання сил. Динамометри.
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Календарно-тематичне планування з фізики. 8 клас

Державні вимоги

може описати рiзнi прояви механiчної взаємодiї, земне 
тяжiння, виникнення сили пружностi при деформацiї тiла, дослiд 
Торрiчеллi, залежнiсть атмосферного тиску вiд висоти; 
зобразити силу, зазначаючи напрям, значення i точку прикла-
дання; 
класифiкувати види сил за їх природою; характеризува-
ти механiчнi властивостi твердих тiл, способи зменшення i 
збiльшення сили тертя, залежнiсть сили пружностi вiд деформацiї, 
тиску рiдини на дно i стiнки посудини вiд висоти i густини; 
пояснити причину виникнення сили тяжiння, невагомостi, сили 
тертя, сили пружностi, тиску в рiдинах i газах, встановлення 
рiвня рiдин у сполучених посудинах, принцип дiї водопроводу, 
шлюзiв, гiдравлiчного пресу, насосiв; 
обґрунтувати iснування тиску в рiдинах i газах на основi 
молекулярно-кiнетичних уявлень;
здатний спостерiгати наслiдки механiчної взаємодiї тiл; 
конструювати динамометр; вимiрювати сили, вагу тiла, тиск, 
атмосферний тиск, застосовувати гiдростатичний метод для зва-
жування тiл;
користуватися  динамометром, манометром, барометром;
може розв’язувати задачi, застосовуючи формули сил тяжiння, 
тертя, тиску, пружностi, моменту сил, умови рiвноваги тiл, зако-
ни Гука, Паскаля, Архiмеда.

Демонстрації

1.   Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.
2.   Деформація тіл.
3.   Додавання сил, напрямлених уздовж однієї прямої.
4.   Прояв та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.

№ 
з/п Зміст уроку 8- __ ,

дата
8- __ ,
дата

Лабораторні роботи № 5, 6. Конструю-
вання динамометра. Вимірювання ваги 
тіла за допомогою динамометра.

Земне тяжіння. Сила тяжіння.

Вага тіла. Невагомість.

Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя 
ковзання.

Лабораторна робота № 7.  Вимірювання 
коефіцієнта тертя ковзання.

Узагальнення та систематизація знань з 
теми «Сили в природі».

Контрольна робота. Тестування

Тиск і сила тиску. Одиниці тиску.

Тиск рідин і газів. Манометри. Закон 
Паскаля.  

Сполучені посудини. Насоси. 
Розв’язування задач.
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Календарно-тематичне планування з фізики. 8 клас

Державні вимоги

5.   Способи зменшення й збільшення сили тертя.
6.   Кулькові та роликові підшипники.
7.   Рівновага тіл під дією кількох сил.
8.   Момент сили. Правило моментів.
9.   Будова і дія важеля, блоків. 
10. Залежність тиску твердого тіла на опору від сили та площі опори.
11. Передавання тиску рідинами і газами.
12. Тиск рідини на дно і стінки посудини.
13. Зміна тиску в рідині з глибиною. 
14.  Сполучені посудини.
15.  Вимірювання атмосферного тиску барометром-анероїдом.
16.  Будова і дія манометра.
17.  Будова і дія гідравлічного преса.
18.  Будова і дія насосів.
19.  Дія архімедової сили в рідині та газі.
20.  Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі
       зануреної частини тіла.
21.  Плавання тіл.

№ 
з/п Зміст уроку 8- __ ,

дата
8- __ ,
дата

Атмосферний тиск. Вимірювання 
атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. 
Барометри. Залежність тиску атмосфери 
від висоти.

Виштовхувальна сила. 
Закон Архімеда.

Гідростатичне зважування. Умови 
плавання тіл. Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 8. 
Зважування тіл гідростатичним 
методом.

Рівновага сил. Момент сили. 
Умова рівноваги важеля.

Лабораторна робота № 9. 
З’ясування умов рівноваги важеля.

Блок. Прості механізми.

Узагальнення та систематизація знань з 
теми “Тиск рідин і газів”.

Контрольна робота. Тестування
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Календарно-тематичне планування з фізики. 8 клас

Державні вимоги

    Учень:
• називає види механiчної енергiї, одиницi роботи, потужностi, 

енергiї, простi механiзми; 
• наводить приклади використання машин i механiзмiв, пере-

творення одного виду механiчної енергiї в iнший; 
• формулює закон збереження механiчної енергiї, “золоте пра-

вило” механiки; 
• записує формули роботи, потужностi, ККД механiзму, 

кiнетичної енергiї, потенцiальної енергiї тiла, пiднятого над 
поверхнею Землi;

• може описати перетворення кiнетичної енергiї в 
потенцiальну i навпаки; характеризувати машини i механiзми 
за їх потужнiстю; пояснити “золоте правило” механiки як 
окремий випадок закону збереження енергiї;

• здатний спостерiгати перетворення енергiї в механiчних 
процесах; вимiрювати потужнiсть i ККД механiзмiв; 

• користуватися простими механiзмами (важiль, блок, похила 
площина);

• може розв’язувати задачi, застосовуючи формули роботи, 
потужностi, кiнетичної та потенцiальної енергiї, коефiцiєнта 
корисної дiї, закон збереження механiчної енергiї.

Демонстрації

1. Визначення роботи під час переміщення тіла.
2. Рівність роботи під час використання простих механізмів.
3. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла і 
    деформованої пружини.
4. Перехід одного виду механічної енергії в інший.
5. Виконання роботи за рахунок кінетичної енергії тіла.
6. Зміна енергії тіла під час виконання роботи.

№ 
з/п Зміст уроку 8- __ ,

дата
8- __ ,
дата

3.  Робота і енергія (9 год.)

Механічна робота. Одиниці робо-
ти. 

Потужність та одиниці її 
вимірювання. 

Розв’язування задач з теми 
“Механічна робота. Потужність”. 

Машини і механізми. Прості 
механізми. ККД механізмів. 
«Золоте правило» механіки. 

Розв’язування задач з теми 
“Прості механізми”.

Лабораторна робота № 10. Визначення 
ККД похилої площини.

Кінетична і потенціальна енергія. Пере-
творення одного виду енергії в інший. За-
кон збереження механічної енергії.

Узагальнення та систематизація знань з 
теми «Робота і енергія».

Контрольна робота. Тестування
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Державні вимоги

    Учень:
називає способи вимiрювання температури, види теплопередачi, 
одиницi температури, кiлькостi теплоти; 
наводить приклади теплової рiвноваги, теплообмiну, теплових 
двигунiв, застосування теплотехнiки в життi людини; 
розрiзняє види теплопередачi (теплопровiднiсть, конвекцiя, те-
плове випромiнювання); 
формулює ознаки теплового балансу; 
записує формули кiлькостi теплоти, що йде на нагрiвання, те-
плоти згоряння палива, ККД нагрівника, теплоти плавлення, 
теплоти пароутворення, рiвняння теплового балансу у випадку 
змiшування гарячої i холодної води;
може описати плавлення i кристалiзацiю твердих тiл, випарову-
вання i конденсацiю рiдин, кипiння, перетворення енергiї в тепло-
вих процесах, принцип дiї теплових машин, вплив тепло- технiки 
на оточуюче середовище; класифiкувати види теплопередачi; 
характеризувати напрям плину теплових процесiв у природно-
му середовищi, умови переходу речовини з одного агрегатного 
стану в iнший, вплив теплотехнiки на оточуюче середовище; 
аналiзувати графiки теплових процесiв, зокрема пiд час плав-
лення твердого тiла; 
пояснити перебiг теплових процесiв пiд час теплообмiну, тепло-
вий баланс як наслiдок закону збереження енергiї в теплових 

№ 
з/п Зміст уроку 8- __ ,

дата
8- __ ,
дата

4. Кількість теплоти. Теплові машини (20 год.)

Тепловий стан тіл. Температура тіла. 
Вимірювання температури.
Лабораторна робота № 11. 
Вимірювання температури за допомогою 
різних термометрів. 

Теплообмін. Види теплопередачі.

Кількість теплоти. Питома теплоємність 
речовини. Тепловий баланс. 
Лабораторна робота № 12. 
Вивчення теплового балансу при 
змішуванні води різної температури.
Тепловий баланс. 
Розв’язування задач. 

Лабораторна робота № 13. 
Визначення питомої теплоємності 
речовини.

Теплота згоряння палива.
Розв’язування задач. 

ККД нагрівника.

Лабораторна робота № 14. 
Визначення ККД нагрівника. 

Узагальнення та систематизація знань з 
теми «Теплові явища».
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Державні вимоги

процесах, принцип дiї двигуна внутрiшнього згоряння, парової 
турбiни; 
обґрунтувати змiни агрегатного стану речовини на основi 
атомно-молекулярного вчення про будову речовини;
здатний спостерiгати за перебiгом рiзних теплових процесiв; 
вимiрювати питому теплоємнiсть речовини, ККД нагрівника; 
користуватися термометром, калориметром; 
дотримується правил безпеки пiд час роботи з нагрівниками;
може розв’язувати задачi, застосовуючи формули кiлькостi 
теплоти, теплоти згоряння палива, ККД нагрівника, теплоти 
плавлення i кристалiзацiї, теплоти пароутворення i конденсацiї, 
рiвняння теплового балансу.

Демонстрації

1. Сталість температури кипіння рідини.
2. Спостереження за процесами плавлення і тверднення 
кристалічного тіла.
3. Випаровування різних рідин.
4. Охолодження рідини під час випаровування.
5. Утворення туману внаслідок охолодження повітря.
6. Будова та дія чотиритактного двигуна внутрішнього 
згоряння (на моделі).
7. Будова та дія парової турбіни (на моделі).   

№ 
з/п Зміст уроку 8- __ ,

дата
8- __ ,
дата

Узагальнення та систематизація знань з 
теми «Теплові явища». 

Контрольна робота. Тестування

Тверді тіла та їх властивості. Залежність 
лінійних розмірів твердих тіл від темпе-
ратури.  
Плавлення і кристалізація твердих тіл. 
Температура плавлення. Питома теплота 
плавлення. 

Розв’язування задач. 

Рідини та їх властивості. Вода в різних 
агрегатних станах. Випаровування і 
конденсація рідин. Температура кипіння.

Питома теплота пароутворення. 

Перетворення енергії в механічних і теп-
лових процесах. Принцип дії теплових 
машин. Теплові двигуни.

Двигун внутрішнього згоряння. 
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Нотатки
№ 
з/п Зміст уроку 8- __ ,

дата
8- __ ,
дата

Семінар. Екологічні проблеми 
використання теплових машин.

Узагальнення та систематизація знань 
з теми “Кількість теплоти. Теплові 
машини”.

Контрольна робота. Тестування

Узагальнююче заняття. 
Енергія в житті людини. 
Теплоенергетика. Способи збереження 
енергетичних ресурсів.

Узагальнююче заняття.
Енергозберігаючі технології. 
Використання енергії людиною та 
охорона природи.

Екскурсії  (2 год)

Спостереження механічного руху і 
взаємодії в природі та на виробництві.

Теплоенергетичні установки та 
енергогенеруючі станції.
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Розділ 1. Електричне поле (6 год. + 1 год. резерву)

Електризація тіл. Електричний заряд. 
Два роди електричних зарядів.

Лабораторна робота № 1. Дослідження 
взаємодії заряджених тіл.

Дискретність електричного заряду. Закон 
збереження електричного заряду. Будова 
атома. Електрон. Йон.

Електричне поле. Взаємодія заряджених 
тіл. Закон Кулона.   

Розв’язування задач на закон Кулона.

Самостійна робота.

Контрольна робота. Тестування 

Державні вимоги

  Учень:
називає два роди електричних зарядiв, одиницю електричного 
заряду, способи виявлення електричного поля; 
наводить приклади електризацiї тiл у природi, електростатич-
ної взаємодiї, впливу електричного поля на живi органiзми; 
розрiзняє точковий заряд i заряджене тiло, електричний заряд i 
електричне поле; 
формулює означення електричного заряду i електричного поля, 
закон Кулона; 
записує формулу сили взаємодiї двох точкових зарядiв (закон Ку-
лона);
може описати модель точкового заряду; класифiкувати 
електричнi заряди на позитивнi й негативнi; характеризувати 
електрон як носiя елементарного електричного заряду, йон як 
структурний елемент речовини; пояснити механiзм електризацiї 
тiл, принцип дiї електроскопа; обґрунтувати дискретнiсть елек-
тричного заряду, взаємодiю заряджених тiл наявнiстю електрич-
ного поля;
здатний спостерiгати електростатичну взаємодiю; дотриму-
ватися правил безпеки пiд час роботи з накопичувачами елек-
тричних зарядiв високої енергiї; користуватися електроскопом; 
може розв’язувати задачi, застосовуючи закон Кулона.

     Демонстрації

1. Електризація різних тіл.
2. Взаємодія наелектризованих тіл. 
3. Два роди електричних зарядів.
4. Подільність електричного заряду.
5. Будова і принцип дії електроскопа.
6. Закон Кулона. 
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Електричний струм  (37 год. + 2 год. резерву)

Розділ 1. Електричний струм. Закон Ома (14 год.)

Електричний струм. Дії електричного 
струму.  

Електрична провідність матеріалів: 
провідники, напівпровідники та діелек-
трики. Струм у металах.
Електричне коло. Джерела електричного 
струму. Гальванічні елементи. Акумуля-
тори. 
Сила струму. Амперметр. 
Вимірювання сили струму.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання 
сили струму за допомогою амперметра.

Електрична напруга. Вольтметр. 
Вимірювання напруги.

Лабораторна робота № 3. 
Вимірювання електричної напруги за 
допомогою вольтметра.

Електричний опір. Залежність опору 
провідників від температури.Закон Ома 
для однорідної ділянки кола.  Реостати. 
Лабораторна робота № 4. Вимірювання 
опору провідника за допомогою ампер-
метра і вольтметра.

Державні вимоги

  
Учень:
називає теплову, магнiтну, хiмiчну дiї електричного струму, еле-
менти електричного кола, джерела електричного струму, одиницi 
сили струму, напруги, електричного опору;
наводить приклади використання електричного струму в побутi, 
на виробництвi; 
формулює означення електричного струму, сили струму, опору 
провiдника, закону Ома для дiлянки кола; 
записує формули сили струму, напруги, залежності опору про-
відника від його довжини, площі перерізу та матеріалу, закону 
Ома для ділянки кола; 
може описати будову амперметра, вольтметра, реостата; ха-
рактеризувати умови існування електричного струму, спосо-
би зміни сили струму і напруги в електричних колах; пояснити 
природу струму в металах; обґрунтувати природу електричного 
струму в металах; складати електричні кола і схематично їх зо-
бражувати; вимірювати силу струму, напругу, електричний опір; 
користуватися різними джерелами струму (гальванічні елемен-
ти, акумулятори, блок живлення), амперметром, вольтметром, 
реостатом, дільниками напруги; дотримуватися правил безпе-
ки та експлуатації під час роботи з електричними приладами; 
може розв’язувати задачі, застосовуючи формули сили струму, 
напруги, опору провідника, закону Ома для ділянки кола; шука-
ти значення фізичних величин за таблицями.
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Лабораторна робота № 5. Вивчення за-
лежності електричного опору від довжи-
ни провідника, площі його поперечного 
перерізу і матеріалу провідника.

Залежність опору провідника від його 
довжини, площі поперечного перерізу та 
матеріалу. Питомий опір провідника. 

Розв’язування задач на закон Ома для 
для однорідної ділянки електричного 
кола. Самостійна робота

Контрольна робота № 1. “Закон Ома 
для для однорідної ділянки електричного 
кола”. 

Узагальнення та систематизація знань 
з теми “Закон Ома для для однорідної 
ділянки електричного кола”. 

Контрольна робота. Тестування

Державні вимоги

  Демонстрації

1. Електричний струм і його дії: теплова, магнітна, механічна, 
світлова, хімічна.
2. Провідники і діелектрики.
3. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок 
живлення.
4. Складання електричного кола.
5. Вимірювання сили струму амперметром.
6. Вимірювання напруги вольтметром.
7. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола і від 
опору цієї ділянки.
8. Вимірювання опору.
9. Залежність опору провідників від довжини, площі 
поперечного перерізу і матеріалу.
10. Будова і принцип дії реостатів і дільників напруги.
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Розділ 2. Розрахунок електричних кіл. 
Робота та потужність електричного струму (12 год.)
З’єднання провідників. Розрахунки 
простих електричних кіл.
Лабораторна робота № 6. 
Дослідження електричного кола з 
послiдовним з’єднанням провідників.
Розв’язування задач на розрахунок 
електричного кола з послідовним 
з’єднанням провідників.
Лабораторна робота № 7. 
Дослідження електричного кола з 
паралельним з’єднанням провідників.
Розв’язування задач на розрахунок 
електричного кола з паралельним 
з’єднанням провідників.
Розв’язування задач на розрахунок 
електричного кола із змішаним 
з’єднанням провідників.
Робота і потужність електричного 
струму. Закон Джоуля—Ленца. 
Електронагрівальні прилади.
Лабораторна робота № 8. 
Вимірювання потужності споживача 
електричного струму.
Розв’язування задач на визначення робо-
ти і потужності електричного струму.

Розв’язування задач з теми “Розрахунок 
електричних кіл”. Самостійна робота.

Державні вимоги

 Учень:
називає одиницi сили струму, напруги, електричного опору; 
формулює означення закону Джоуля—Ленца; 
записує формули сили струму, напруги, опору для послідовного і 
паралельного з’єднання провідників, роботи та потужності елек-
тичного струму, закону Джоуля—Ленца; 
може характеризувати умови існування електричного струму, 
способи зміни сили струму і напруги в електричних колах; скла-
дати електричні кола і схематично їх зображувати; вимірювати 
силу струму, напругу, електричний опір, потужність 

Демонстрації

1. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок 
живлення.

2. Складання електричного кола.
3. Вимірювання сили струму амперметром.
4. Вимірювання напруги вольтметром.
5. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола і від опору 

цієї ділянки.
6. Вимірювання опору.
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Контрольна робота № 2. “Розрахунок 
електричних кіл. Робота та потужність 
електричного струму”.

Узагальнення та систематизація знань 
з теми “Розрахунок електричних кіл. 
Робота та потужність електричного 
струму”

Контрольна робота. Тестування

Розділ 3. Електричний струм у різних середовищах 
(11 год.)

Електричний струм в розчинах і розпла-
вах електролітів. Кількість речовини, що 
виділяється під час електролізу

Лабораторна робота № 9. 
Дослідження явища електролізу.

Розв’язування задач на явище електролі-
зу. Самостійна робота

Семінар. Застосування електролізу у 
промисловості та техніці.

Державні вимоги

 

Учень:
називає хiмiчну дiю електричного струму, одиницi електро-
хiмiчного еквiвалента;
наводить приклади використання електричного струму в побутi, 
на виробництвi, застосування електролiзу у промисловостi, термi-
стора в технiцi; 
розрiзняє провiдники, напiвпровiдники i дiелектрики; 
формулює означення електролізу; 
записує формули електролізу; 
може описати механізм електролізу, самостійного і несамостій-
ного розрядів у газах; 
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Струм у напівпровідниках. Електропро-
відність напівпровідників. Залежність 
струму в напівпровідниках від темпера-
тури. Термістори.

Семінар. Застосування напівпровідни-
кових приладів у побуті, промисловості, 
техніці.

Електричний струм у газах. 
Самостійний і несамостійний розряди. 

Семінар. Застосування струму в газах у 
побуті, в промисловості, техніці.

Семінар. Безпека людини під час роботи 
з електричними приладами і пристроями.

Тестування з теми “ “Електричний струм 
у різних середовищах”

Узагальнення та систематизація знань 
з теми “Електричний струм у різних 
середовищах”

Контрольна робота. Тестування

Державні вимоги

може класифікувати речовини на провідники, напівпровіники 
та діелектрики; характеризувати умови існування електричного 
струму, електроенергетику та її роль в житті людини і супільства; 
пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, діелек-
триках, розчинах і розплавах електролітів, газах; обґрунтувати 
природу електричного струму в металах, розчинах електролітів, 
напівпровідниках, газах на основі електронних уявлень, історич-
ний характер розвитку знань про електрику; 
здатний спостерігати явища, викликані електричним струмом 
у різних середовищах. 
може розв’язувати задачі, застосовуючи формули електролізу.

Демонстрації

1. Електричний струм і його дії: теплова, магнітна, механічна, 
світлова, хімічна.

2. Провідники і діелектрики.
3. Електроліз.
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Розділ 4. Магнітне поле (10 год.)

Постійні магніти. Магнітне поле Землі. 
Взаємодія магнітів. 

Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. 

Магнітне поле провідника зі струмом. 
Магнітне поле котушки зі струмом. 
Електромагніти.

Лабораторна робота № 10. Складання 
найпростішого електромагніту і 
випробування його дії.

Дія магнітного поля на провідник зі 
струмом. 

Електричні двигуни. Гучномовець. 
Електровимірювальні прилади.

Електромагнітна індукція. 
Досліди Фарадея. 

Гіпотеза Ампера. Розв’язування задач.

Розв’язування задач. 
Самостійна робота

Тестування з теми “ “Електричний струм 
у різних середовищах”

Державні вимоги

Учень:
називає полюси магнітів, способи виявлення магнітного поля, 
прилади, в яких використовується електромагнітна взаємодія; 
наводить приклади магнітної взаємодії, застосування електро-
магнітних явищ, впливу магнітного поля на живі організми; 
формулює правило свердлика, лівої руки;
може описати  дослід Ерстеда, властивості магнітного поля 
Землі, принцип дії електромагніта, результат дії магнітного поля 
на провідник зі струмом, дослід Фарадея; характеризувати 
основні властивості постійних магнітів, магнітне поле провід-
ника зі струмом, колового струму; суть явища електромагнітної 
індукції; пояснити природу магнітного поля, спосіб промисло-
вого одержання електричного струму, принцип дії електричного 
двигуна, електровимірювальних приладів; 
здатний спостерігати електромагнітні явища, спектри магніт-
них полів; складати електромагніт; користуватися електро-
двигуном постійного струму;
може визначати напрям силових ліній магнітного поля струму, 
застосовуючи правило свердлика, напрям дії магнітного поля на 
провідник зі струмом, застосовуючи правило лівої руки.

     Демонстрації
1. Виявлення магнітного поля провідника зі струмом.
2. Розташування магнітних стрілок навколо прямого і 
колового провідників та котушки зі струмом.
3. Підсилення магнітного поля котушки зі струмом введеням 
у неї залізного осердя.
4. Магнітне поле постійних магнітів.
5. Магнітне поле Землі.
6. Рух прямого провідника і рамки зі струмом у магнітному 
полі.
7. Модель рамки зі струмом у магнітному полі.
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Контрольна робота. Тестування

Розділ 5. Атомне ядро. Ядерна енергетика (11 годин)

Атом і атомне  ядро. Дослід Резерфорда. 
Ядерна модель атома.

Радіоактивність. Види радіоактивного 
випромінювання. 

Активність радіонуклідів. Йонізуюча дія 
радіоактивного випромінювання. 

Розв’язування задач. 
Самостійна робота

Дозиметри. Природний радіоактивний 
фон.
Лабораторна робота № 11. Вивчення 
будови дозиметра і проведення дозиме-
тричних вимірювань.

Вплив радіоактивного випромінювання 
на живі організми.

Семінар. Ядерна енергетика. Розвиток 
ядерної енергетики в Україні.

Семінар. Екологічні проблеми ядерної 
енергетики.

Державні вимоги

8. Будова і принцип дії електричного двигуна.
9. Будова і принцип дії гучномовця.
10. Будова і принцип дії електровимірювальних приладів.
11. Електромагнітна індукція.

Учень:
називає складові атомного ядра, види радіоактивного випро-
мінювання, основні характеристики  альфа-, бета- та гамма-
випромінювання; рівні радіоактивного фону, допустимі для 
життєдiяльності людського організму;
наводить приклади радіоактивних перетворень атомних ядер;
формулює означення радіоактивності, активності радіонукліда; 
записує формулу дози випромінювання, потужності радіоактив-
ного випромінювання;
може описати дослід Резерфорда, ядерну модель атома, 
протонно-нейтронну будову ядра атома; класифікувати види 
радіоактивного випромінювання; характеризувати природний 
радіоактивний фон, його вплив на живі організми; оцінити ак-
тивність радіонукліда за табличними даними; пояснити йонізу-
ючу дію радіоактивного випромінювання; здатний проводити 
дозиметричні вимірювання радіоактивного фону; користувати-
ся дозиметром;
може розв’язувати задачі, застосовуючи формули активності 
радіонукліда, поглинутої дози випромінювання, потужності ра-
діоактивного випромінювання.
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№ 
з/п Зміст уроку 9- __ ,

дата
9- __ ,
дата

Тестування з теми “Електричний струм у 
різних середовищах”

Узагальнення та систематизація знань 
з теми “Електричний струм у різних 
середовищах”

Контрольна робота. Тестування

Узагальнюючі заняття (2 години)

Вплив фізики на суспільний розвиток 
та науково-технічний прогрес. Фізична 
картина світу.

Ядерна енергетика та сучасні проблеми 
екології.

Екскурсія.

Екскурсія.

Державні вимоги

Демонстрації

1. Модель досліду Резерфорда.
2. Принцип дії лічильника йонізуючих частинок.
3. Дозиметри.

Учні:  
визначають роль фізики як фундаментальної науки сучасного 
природознавства, наводять приклади застосування фiзичних 
знань у сфері матеріальної і духовної культури; характеризу-
ють історичний шлях розвитку фізичної картини світу; оціню-
ють роль фізичних методів дослідження в інших природничих 
науках; роблять висновки про визначальний вплив досягнень 
сучасної фізики на зміст науково-технічної революції; обґрунто-
вують необхідність цивілізованого ставлення людини до приро-
ди та екологічну виваженість використання фізичного знання в 
суспільному розвитку людства.

Демонстрації

Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм 
щодо сучасних наукових і технологічних досягнень в Україні та 
світі.



50

Календарно-тематичне планування з фізики. 
10 клас (рівень стандарту, 70 год, 2 год на тиждень) 

51

Календарно-тематичне планування з фізики. 
10 клас (рівень стандарту, 70 год, 2 год на тиждень) 

№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

МЕХАНІКА

1. Вступ (2 год.)

Зародження і розвиток фізики як науки.

Роль фізичного знання в житті людини і 
суспільному розвитку. Методи наукового 
пізнання.

2. Кінематика (12 год.)

Механічний рух та його види. Основна 
задача механіки та способи її розв’язання 
в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна 
точка. Система відліку. Траєкторія руху.

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і 
переміщення. Швидкість руху.

Відносність механічного руху. Закон 
додавання швидкостей. Графіки руху.

Розв’язування задач на правило додаван-
ня швидкостей та прямолінійний рівно-
мірний рух.

Державні вимоги

Учень (учениця):
• називає етапи розвитку фізики як науки, методи наукового 

пізнання, принцип відносності механічного руху і прізвища 
його творців та вчених, які пояснили вільне падіння тіл, окре-
мі види рухів за їх траєкторією, одиниці переміщення, швид-
кості, прискорення, приклади швидкостей тіл мікро-, макро-, 
і мегасвіту; 

• розрізняє фізичне тіло і матеріальну точку, прямолінійний і 
криволінійний рухи матеріальної точки; 

• формулює означення кінематичного рівняння руху, кінема-
тичні закони  рівномірного та рівноприскореного рухів уз-
довж прямої;

• може описати явище вільного падіння тіл, вид механічного 
руху за його кінематичним рівнянням руху; обґрунтовувати 
суть методу фізичного моделювання, зміст основної (прямої) 
задачі механіки, рівняння руху як залежність шляху (коорди-
нати від часу); характеризувати роль фізики у житті людини, 
рух тіла у вертикальному напрямі, зв’язок лінійних і кутових 
величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу, 
вид механічного руху за його рівнянням швидкості; поясни-
ти, що таке кутова швидкість та її зв’язок із частотою обер-
тання; суть фізичних ідеалізацій — матеріальної точки, сис-
теми відліку; порівняти основні кінематичні характеристики 
різних видів руху за відповідними їм рівняннями рухів;

• здатний спостерігати рух тіла вздовж прямої, по колу та ки-
нутого горизонтально; користуватися масштабною лінійкою, 
вимірною стрічкою і секундоміром при вивченні вільного па-
діння тіл та визначати його прискорення; оцінити допущену 
при цьому абсолютну і відносну похибки вимірювання, до-
тримуватися правил експлуатації названих вище приладів, та 
узагальнених планів відповіді про фізичну величину і фізичне
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Рівноприскорений рух. Прискорення. 
Швидкість тіла і пройдений шлях під час 
рівноприскореного прямолінійного руху. 
Графіки руху.
Лабораторна робота № 1. Визначення 
прискорення тіла при рівноприскореному 
русі.
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного 
падіння.

Розв’язування задач на визначення при-
скорення під час рівноприскореного руху.

Рівномірний рух тіла по колу. Період і 
частота обертання. Кутова швидкість.

Узагальнення та систематизація знань з 
теми “Кінематика”.

Тематична контрольна робота.

Підсумковий урок з теми «Основи кіне-
матики».

Державні вимоги

і фізичне явище при узагальненні й систематизації знань з кі-
нематики;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи кінематичні рівнян-
ня руху; будувати графіки руху для рівномірного і рівноприс-
кореного рухів.

Демонстрації

1. Відносність руху.
2. Прямолінійний і криволінійний рухи.
3. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі 

(трубка Ньютона).
4. Напрям швидкості при русі по колу.
5. Обертання тіла з різною частотою.
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

3. Динаміка (21 год.)

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у 
механіці. Вимірювання сил. Додавання сил. 

Лабораторна робота № 2. Вимірювання 
сил.

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. 
Інерція та інертність.

Другий закон Ньютона. Третій закон Нью-
тона. Межі застосування законів Ньютона.

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього 
тяжіння. Сила тяжіння. 

Вага й невагомість. Розв’язування задач.

Штучні супутники Землі. Перша космічна 
швидкість.

Тематична самостійна робота.

Семінар. Розвиток космонавтики. Внесок 
українських учених у розвиток космонав-
тики (Ю.Кондратюк, С.Корольов та ін.).

Рух тіла під дією кількох сил.
Розв’язування задач.

Державні вимоги

    Учень (учениця):
• називає основні етапи розвитку космонавтики та її творців;
• наводить приклади прояву законів збереження енергії та ім-

пульсу природі й техніці, практичних застосувань законів ди-
наміки;

• розрізняє рівняння кінематики й рівняння динаміки руху тіла;
• формулює умови рівноваги тіла для поступального й обер-

тального рухів, закони динамики Ньютона, закон всесвітнього 
тяжіння, закони збереження механічної енергії, імпульсу; за-
писує їх формули;

• може описати всесвітнє тяжіння та реактивний рух, рух тіла 
під дією кількох сил, обґрунтувати реактивний рух як прояв 
дії закону збереження імпульсу; характеризувати універсаль-
ність законів Ньютона,

• пояснити фізичний зміст поняття імпульсу; порівняти різні 
методи вимірювання сил;

• здатний(а) спостерігати залежність ваги тіла від руху опори 
чи підвісу, користуватися динамометром і визначати конкретні 
умови рівноваги тіла під дією кількох сил, оцінити похибки 
вимірювання й дотримуватися правил експлуатації приладів, 
які при цьому використовуються;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи умови рівноваги 
тіла, закони динаміки для опису окремих прикладів руху тіл 
та їхньої взаємодії, законів збереження імпульсу, енергії, пред-
ставляти результати вивчення умов рівноваги тіла та застосу-
вання законів руху для розв’язування навчальних фізичних за-
дач за допомогою таблиць, графіків, формул;
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Рух тіла під дією кількох сил.
Розв’язування задач.

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова 
рівноваги тіла, що має вісь обертання. 
Момент сили. 

Лабораторна робота № 3. Дослідження 
рівноваги тіла під дією кількох сил.
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. 
Реактивний рух.
Розв’язування задач на закон 
збереження імпульсу тіла.

Механічна робота та потужність.

Механічна енергія. Кінетична і потенці-
альна енергія.
Закон збереження енергії. Розв’язування 
задач.
Узагальнення та систематизація знань з 
теми “Динаміка”.

Тематична контрольна робота.

Підсумковий урок з теми «Основи 
кінематики»

Державні вимоги

• систематизувати знання про закони динаміки та межі їх-
нього застосування; досліджувати можливі шляхи та екологіч-
ні проблеми використання механічної енергії;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи закони динаміки, 
всесвітнього тяжіння, збереження імпульсу, енергії. 

Демонстрації

1. Вимірювання сил.
2. Додавання сил, що діють під кутом одна до одної.
3. Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння.
4. Рівновага тіл під дією кількох сил.
5. Дослід із «жолобом Галілея».
6. Закони Ньютона.
7. Реактивний рух.
8. Пружний удар двох кульок.
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

4. Релятивістська механіка (4 год.)

Основні положення спеціальної теорії 
відносності. Швидкість світла у вакуумі.

Відносність одночасності подій.

Закон взаємозв’язку маси та енергії.

Розв’язування задач на застосування закону 
взаємозв’язку маси та енергії. 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. Властивості газів, рідин, твердих тіл (16 год.)

Основні положення молекулярно-кінетич-
ної теорії будови речовини та її дослідні 
обґрунтування

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість 
речовини

Властивості газів. Модель ідеального газу. 
Газові закони.

Державні вимоги

Учень (учениця):
• називає творців релятивістської механіки, максимальну швид-

кість передачі взаємодії; наводить приклади, які підтверджу-
ють справедливість спеціальної теорії відносності; формулює 
основні положення спеціальної теорії відносності; записує 
формулу взаємозв’язку маси та енергії;

• може обґрунтувати історичний характер виникнення і ста-
новлення теорії відносності; характеризувати основні її на-
слідки — скорочення лінійних розмірів тіла, сповільнення 
плину подій; пояснити значення теорії відносності в сучас-
ній науці й техніці;

• здатний робити висновки про зв’язок фізичних характерис-
тик тіл і явищ із властивостями простору і часу;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи формулу 
взаємозв’язку енергії й маси.
Демонстрації
1. Що таке теорія відносності? (Кінофільм).
Учень (учениця):

• називає творців молекулярно-кінетичного учення про будову 
речовини, а також учених, які зробили вагомий внесок у ство-
рення теорії рідин, твердих тіл і матеріалів; 

• наводить приклади рідких кристалів, аморфних і кристаліч-
них тіл та полімерів; 

• розрізняє  ідеальний і реальні гази, ізопроцеси, насичену і не-
насичену пару, кристалічні й полікристалічні тіла; 

• формулює основні положення молекулярно-кінетичної теорії, 
основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, рівняння 
стану ідеального газу, газові закони, означення поверхневого 
натягу рідини і вологості повітря та записує відповідні форму-
ли для їх визначення;

• може описати гіпотезу Демокріта про атомну будову речо-
вини та основні етапи її розвитку, молекулярну будову рідин і
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу. 

Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Ізопроцеси.

Розв’язування задач на ізопроцеси.

Лабораторна робота № 4. 
Дослідження одного з ізопроцесів.

Пароутворення і конденсація. Насичена і 
ненасичена пара.

Вологість повітря. Методи вимірювання 
вологості повітря.

Властивості рідин. Поверхневий натяг 
рiдини. Змочування. Капілярні явища.

Будова і властивості твердих тіл. Криста-
лічні й аморфні тіла.

Узагальнення та систематизація знань з 
теми “Властивості газів, рідин, твердих тіл”

Тематична контрольна робота

Семінар. Рідкі кристали та їхні власти-
вості. Застосування рідких кристалів у 
техніці. Полімери. (Наноматеріали.)

Державні вимоги

полімерів, кристалічну будову тіл та їх загальні механічні влас-
тивості; обґрунтовувати суть поняття “ідеальний газ” як фі-
зичної моделі реального газу; характеризувати зміст поняття 
кількості речовини, відносної вологості, коефіцієнта поверх-
невого натягу; пояснити визначальну роль взаємного розмі-
щення, руху і взаємодії молекул щодо будови і фізико-хімічних 
властивостей тіл; пароутворення і конденсацію, тверднення і 
плавлення тіл на основі атомно-молекулярних і термодинаміч-
них підходів;

• здатний спостерігати змочування і капілярність, пароутво-
рення і конденсацію, тверднення та плавлення тіл як фізичних 
явищ (згідно з відповідним правилом-орієнтиром); робити ви-
сновки про можливість отримання речовин (матеріалів) з напе-
ред заданими фізико-хімічними властивостями; користувати-
ся манометрами різного типу, психрометром і визначати ним 
вологість повітря; дотримуватися правил їх експлуатації; 

• може розв’язувати задачі на застосування рівняння стану 
ідеального газу, відносної вологості повітря; представляти 
графічно ізопроцеси, результати спостережень за допомогою 
таблиць та графіків; оцінювати роль і практичну значимість 
води і водяної пари в процесах утворення живих організмів та 
забезпечення умов їх життєдіяльності.

Демонстрації
1. Властивості насиченої пари.
2. Кипіння води за зниженого тиску.
3. Будова і принцип дії психрометра.
4. Поверхневий натяг рідини.
5. Скорочення поверхні мильних плівок.
6. Капілярне піднімання рідини.
7. Пружна і залишкова деформації.
8. Вирощування кристалів.
9. Зміна кольору рідких кристалів від температури.
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

2. Основи термодинаміки (6 год.)

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни 
внутрішньої енергії тіла.

Перший закон термодинаміки.

Робота термодинамічного процесу.

Тематична самостійна робота.

Семінар. Теплові машини. Холодильна ма-
шина. Екологічні проблеми, пов’язані з ви-
користанням теплових машин і двигунів.
Узагальнююче заняття з теми «Молеку-
лярна фізика й термодинаміка».

Державні вимоги

Учень (учениця):

• називає прилади й матеріали, які використовувалися в експе-
рименті;

• формулює мету і завдання дослідження і його теоретичні по-
ложення;

• може описати й обґрунтувати суть методу дослідження (ідею 
досліду);

• здатний(а) самостійно вивчити або повторити фізичні основи 
дослідження, самостійно зібрати установку й виконати дослі-
дження згідно з інструкцією та в разі необхідності неоднора-
зово повторити дослід;

• користуватися приладами, визначати їхні загальні характерис-
тики, дотримуватися правил експлуатації приладів;

• може представляти результати виконання експериментально-
практичних завдань за допомогою формули, таблиці, графіка; 
оцінювати й перевіряти ступінь вірогідності отриманих ре-
зультатів; оцінювати практичне значення набутого досвіду.

Демонстрації

1. Залежність між об’ємом, тиском і температурою.
2. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.
3. Необоротність теплових процесів.
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10-___, 

дата

3. Фізичний практикум (5 год. + 2 год. з резерву)

Вступне заняття фізичного практикуму. 
Інструктаж з безпеки життєдіяльності.
Робота № ____.

Робота № ____.

Робота № ____.

Робота № ____.

Робота № ____.

Узагальнюючий урок фізичного практи-
куму.

Узагальююче заняття. Сучасні погляди 
на простір і час. Взааємозв’язок класичної 
та релятивістської механіки.

Державні вимоги

Учень (учениця):
• називає прилади і матеріали, які використовувалися; форму-

лює мету і завдання дослідження, і його теоретичні положен-
ня;

• може описати і обґрунтувати суть методу дослідження 
(ідею досліду);

• здатний самостійно вивчити або повторити теорію роботи, 
самостійно зібрати установку і виконати дослідження згідно 
з відповідною (спеціальною) інструкцією і в разі необхідності 
неодноразово повторити дослід; користуватися приладами, 
визначати їх загальні характеристики, дотримуватися правил 
експлуатації приладів;

• може представляти результати виконання теоретичних і 
експериментально-практичних завдань за допомогою форму-
ли, таблиці, графіка; оцінювати і перевіряти ступінь досто-
вірності отриманих результатів; оцінювати практичну значи-
мість набутого досвіду.

Теми робіт:
1. Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.
2. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збере-

ження енергії.
3. Вивчення одного з ізопроцесів.
4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
5. Визначення модуля пружності речовини.

На підставі узагальнення знань учнів про простір і час учень ро-
зуміє взаємозв’язок між класичною та релятивістською механі-
кою, усвідомлює межі застосування законів класичної механіки.
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

1. Вступ (2 год.)

Зародження й розвиток фізики як науки. 
Роль фізичного знання в житті людини і 
суспільному розвитку. Методи наукового 
пізнання. Теорія та експеримент. Вимі-
рювання. Похибки вимірювання. (Фізич-
ні величини. Одиниці фізичних величин. 
Міжнародна система одиниць (СІ).Утво-
рення кратних і частинних одиниць.)*

Математика – мова фізики. Скалярні та 
векторні величини. (Дії з векторами.) На-
ближені обчислення. Графіки функцій та 
правила їхньої побудови.

МЕХАНІКА

2. Кінематика (17 год.) 
Механічний рух та його види. Основна 
задача механіки та способи її розв’язання 
в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна 
точка. Система відліку. (Способи вимірю-
вання довжини й часу.) Відносність меха-
нічного руху. Траєкторія руху.
Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і 
переміщення. Швидкість руху. Рівняння 
рівномірного прямолінійного руху. Закон 
додавання швидкостей.

Державні вимоги

Рівень стандарту

Учень (учениця):

• називає етапи розвитку фізики як науки, методи наукового 
пізнання, принцип відносності механічного руху і прізвища 
його творців та вчених, які пояснили вільне падіння тіл, окре-
мі види рухів за їх траєкторією, одиниці переміщення, швид-
кості, прискорення, приклади швидкостей тіл мікро-, макро-, 
і мегасвіту; 

• розрізняє фізичне тіло і матеріальну точку, прямолінійний і 
криволінійний рухи матеріальної точки; 

• формулює означення кінематичного рівняння руху, кінема-
тичні закони  рівномірного та рівноприскореного рухів уздовж 
прямої;

• може описати явище вільного падіння тіл, вид механічного 
руху за його кінематичним рівнянням руху; обґрунтовувати 
суть методу фізичного моделювання, зміст основної (прямої) 
задачі механіки, рівняння руху як залежність шляху (коорди-
нати від часу); характеризувати роль фізики у житті людини, 
рух тіла у вертикальному напрямі, зв’язок лінійних і кутових 
величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу, 
вид механічного руху за його рівнянням швидкості; поясни-
ти, що таке кутова швидкість та її зв’язок із частотою обер-
тання; суть фізичних ідеалізацій — матеріальної точки, сис-
теми відліку; порівняти основні кінематичні характеристики 
різних видів руху за відповідними їм рівняннями рухів;

• здатний спостерігати рух тіла вздовж прямої, по колу та 
кинутого горизонтально; користуватися масштабною ліній-
кою, вимірною стрічкою і секундоміром при вивченні вільно-
го падіння тіл та визначати його прискорення;
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з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Графіки залежності кінематичних вели-
чин від часу для рівномірного прямолі-
нійного руху. Розв’язування задач.

Нерівномірний рух. Середня і миттєва 
швидкості.

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рів-
няння рівноприскореного руху

Швидкість і пройдений шлях тіла під час 
рівноприскореного прямолінійного руху.

Лабораторна робота № 1. Визначення 
прискорення тіла під час рівноприскоре-
ного руху.

Графіки залежності кінематичних вели-
чин від часу для рівноприскореного пря-
молінійного руху.

Тематична самостійна робота.

Вільне падіння тіл. Прискорення вільно-
го падіння. Рівняння руху під час вільного 
падіння тіл.

Розв’язування задач.

Державні вимоги

• оцінити допущену при цьому абсолютну і відносну похибки 
вимірювання, дотримуватися правил експлуатації названих 
вище приладів, та узагальнених планів відповіді про фізичну 
величину і фізичне явище при узагальненні й систематизації 
знань з кінематики;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи кінематичні рівнян-
ня руху; будувати графіки руху для рівномірного і рівноприс-
кореного рухів

Демонстрації

1. Відносність руху.
2. Прямолінійний і криволінійний рухи.
3. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі 
(трубка Ньютона).
4. Напрям швидкості при русі по колу.
5. Обертання тіла з різною частотою.

Академічний рівень

Учні:
• знають основні етапи розвитку фізики як науки, основні оди-

ниці СІ, методи обчислення похибок вимірювання, правила 
побудови графіків, способи вимірювання довжини і часу, за-
кон додавання швидкостей, кінематичні величини, що харак-
теризують механічний рух, зв’язок лінійних і кутових вели-
чин, що характеризують рух матеріальної точки по колу; 
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Календарно-тематичне планування з фізики. 
10 клас (академічний рівень, 105 год, 3 год на тиждень) 

№ 
з/п Зміст уроку

Рівномірний рух матеріальної точки по 
колу. Період обертання та обертова час-
тота.

Кутова швидкість. Зв’язок лінійних і ку-
тових величин, що характеризують рух 
матеріальної точки по колу. Доцентрове 
прискорення.

Лабораторна робота № 2. 
Дослідження руху тіла по колу.

Розв’язування задач.

Узагальнення та систематизація знань з 
теми «Кінематика».

Тематична контрольна робота.

Підсумковий урок з теми «Основи кінема-
тики».

Державні вимоги

• розуміють сутність фізичної моделі, основної задачі механі-
ки;

• здатні пояснити роль фізичного знання в житті людини і 
суспільному розвитку;

• вміють утворювати кратні і частинні  одиниці, виконувати 
дії з векторами; класифікувати фізичні величини на скалярні 
і векторні, види механічного руху; 

• записувати рівняння рівномірного і рівноприскореного рухів;
• здатні пояснити відносність механічного руху; будувати й 

аналізувати графіки рівномірного і рівноприскореного рухів 
і визначати за ними параметри руху;

• володіють експериментальними способами визначення при-
скорення тіла;

• можуть розв’язувати фізичні задачі на визначення кінема-
тичних величин під час рівномірного, нерівномірного і рівно-
прискореного рухів, в т.ч. вільного падіння, рівномірного руху  
по колу.
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Календарно-тематичне планування з фізики. 
10 клас (академічний рівень, 105 год, 3 год на тиждень) 

№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

3. Динаміка (24 год.)

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у 
механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
Закони динаміки. Перший закон Ньюто-
на. Інерціальні системи відліку. Інерція та 
інертність. Маса та імпульс тіла. 

Другий закон Ньютона. Третій закон Нью-
тона. Межі застосування законів Ньютона.

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітньо-
го тяжіння. Гравітаційна стала.

Сила тяжіння. Вага й невагомість. 
Розв’язування задач.
Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. 
Рух тіла, кинутого вертикально вгору, кину-
того горизонтально. Розв’язування задач.
Тематична контрольна або самостійна 
робота.

Штучні супутники Землі. Перша косміч-
на швидкість.

Семінар. Розвиток космонавтики. Внесок 
українських учених у розвиток космонав-
тики (Ю.Кондратюк, С.Корольов та ін.).

Державні вимоги

Рівень стандарту
Учень:

• наводить приклади практичних застосувань законів динамі-
ки;

• розрізняє рівняння кінематики і рівняння динаміки руху тіла;
• формулює  умови рівноваги тіла для поступального і обер-

тального рухів, закони динамики Ньютона, закон всесвітнього 
тяжіння; записує їх формули;

• може описати  всесвітнє тяжіння, рух тіла під дією кількох 
сил, характеризувати універсальність законів Ньютона, по-
рівняти різні методи вимірювання сил; 

• здатний спостерігати залежність ваги тіла від руху опори 
чи підвісу, користуватися динамометром і визначати кон-
кретні умови рівноваги тіла під дією декількох сил, оцінити 
похибки вимірювання і дотримуватися правил експлуатації 
приладів, які при цьому використовуються;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи умови рівноваги тіла, 
закони динаміки при описанні окремих прикладів руху тіл та їх 
взаємодії, представляти результати вивчення умов рівноваги 
тіла та застосування законів руху при розв’язуванні навчальних 
фізичних задач за допомогою таблиць, графіків, формул;
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Календарно-тематичне планування з фізики. 
10 клас (академічний рівень, 105 год, 3 год на тиждень) 

№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Деформація тіл. Сила пружності. Меха-
нічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.

Лабораторна робота № 3. 
Вимірювання коефіцієнта жорсткості.

Розв’язування задач.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

Лабораторна робота № 4. 
Вимірювання коефіцієнта тертя.

Розв’язування задач.

Рух тіла під дією кількох сил.

Розв’язування задач.

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова 
рівноваги тіла, що має вісь обертання. 

Момент сили. Центр тяжіння.

Лабораторна робота № 5. Дослідження 
рівноваги тіла під дією кількох сил.

Державні вимоги

систематизувати знання про закони динаміки та межі їх засто-
сування; може розв’язувати задачі, застосовуючи закони ди-
наміки, всесвітнього тяжіння.

Демонстрації

1. Вимірювання сил.
2. Додавання сил, що діють під кутом одна до одної.
3. Вага тіла при прискореному підніманні та падінні.
4. Рівновага тіл, під дією декількох сил.
5. Дослід із “жолобом Галілея”.
6. Закони Ньютона.

Академічний рівень

Учні:

• знають закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжін-
ня, закон Гука, умови рівноваги тіла, що має вісь обертання, 
етапи розвитку космонавтики; 

• розуміють сутність механічної взаємодії тіл, інерціальної 
системи відліку, гравітаційної сталої;

• здатні пояснити межі застосування законів Ньютона;
• вміють записувати  рівняння руху тіла під дією кількох сил у 

векторній і скалярній формі; 
• вміють класифікувати види взаємодії, рівноваги тіла;
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Узагальнення і систематизація знань з 
теми «Динаміка».

Тематична контрольна робота.

4. Закони збереження в механіці (9 год.)

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. 

Реактивний рух. Розв’язування задач.

Механічна робота та потужність.

Механічна енергія. 
Кінетична і потенціальна енергія.  

Взаємні перетворення потенціальної і 
кінетичної енергії в механічних процесах. 
Повна механічна енергія. Закон збережен-
ня енергії.

Розв’язування задач.

Державні вимоги

• володіють експериментальними способами вимірювання сил, 
коефіцієнта тертя ковзання, дослідження пружних властивос-
тей тіл, рівноваги тіла під дією кількох сил;

• здатні розв’язувати задачі динаміки, зокрема на рух тіла, ки-
нутого вертикально вгору, кинутого горизонтально і під кутом 
до горизонту під дією кількох сил, рівновагу тіла, що має вісь 
обертання.

Рівень стандарту
Учень:

називає основні етапи розвитку космонавтики та її творців; на-
водить приклади прояву законів збереження енергії та імпуль-
су в природі й техніці; формулює закони збереження механічної 
енергії, імпульсу; записує їх формули; може описати реактив-
ний рух, обґрунтувати реактивний рух як прояв дії закону збе-
реження імпульсу; пояснити фізичний зміст поняття імпульсу; 
може розв’язувати задачі, застосовуючи закони збереження ім-
пульсу, енергії; досліджувати можливі шляхи та екологічні про-
блеми вивільнення і споживання механічної енергії в регіоні.

Демонстрації
1. Реактивний рух.
2. Пружний удар двох кульок.

Академічний рівень
Учні:

• знають закон збереження імпульсу, закон збереження механіч-
ної енергії; 
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Абсолютно пружний удар двох тіл. Роз-
в’язування задач.

Узагальнення та систематизація знань з 
теми «Закони збереження».

Тематична контрольна робота.

5. Механічні коливання й хвилі (9 год.)
Коливальний рух. Умови виникнення ко-
ливань. Вільні коливання.

Гармонічні коливання. Амплітуда, період, 
частота коливань. Рівняння гармонічних 
коливань. Фаза коливань.

Математичний маятник. Період коливань 
математичного маятника.

Пружинний маятник та період його коли-
вань. Перетворення енергії під час коливань 
математичного і пружинного маятників

Лабораторна робота № 6. Виготовлення 
маятника і визначення періоду його коли-
вань.

Державні вимоги

• розуміють сутність перетворення енергії в механічних про-
цесах;

• здатні пояснити реактивний рух, перетворення енергії в ме-
ханічних процесах;

• вміють записувати  рівняння закону збереження імпульсу та 
енергії під час пружного зіткнення тіл із застосуванням закону 
збереження енергії; 

• вміють класифікувати види механічної енергії;
• володіють експериментальними способами дослідження 

пружного удару;
• здатні розв’язувати фізичні задачі на застосування закону 

збереження імпульсу та закону збереження енергії. 
Рівень стандарту 

Учень:
• називає види механічних коливань і механічних хвиль, вче-

них, які зробили вагомий внесок у становлення теорії коли-
вань; наводить приклади проявів і застосувань коливальних 
і хвильових явищ у природі й техніці; розрізняє поперечну і 
повздовжню хвилі;

• може описати основні характеристики коливального і хви-
льового рухів, власні й вільні коливання, коливання маятника, 
поширення пружної хвилі; обґрунтовувати механічну хвилю 
як особливий вид руху на прикладі передачі коливань у пруж-
ному середовищі; характеризувати суть методу фізичних 
ідеалізацій на прикладі гармонічних коливань; порівняти па-
раметри коливань за їх рівняннями руху; 

• здатний спостерігати затухаючі коливання маятника; ви-
значати період коливань математичного маятника; дотриму-
ватися правил проведення спостережень коливальних і хви-
льових процесів; 
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія 
коливального руху. (Автоколивання.)
Поширення механічних коливань у пруж-
ному середовищі. Поперечні та поздо-
вжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість 
поширення хвиль.

Узагальнення та систематизація знань з 
теми «Механічні коливання й хвилі».

Тематична самостійна або контрольна 
робота.

Державні вимоги

досліджувати залежність періоду коливань математично-
го маятника від довжини; може розв’язувати задачі, засто-
совуючи основні поняття гармо-нічних коливань, формулу 
взаємозв’язку довжини, періоду і швидкості поширення хвилі; 
представляти отримані результати графічно і за допомогою 
формул.
Демонстрації
1. Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині.
2. Вимушені коливання.
3. Резонанс.
4. Коливання тіл як джерел звуку.
5. Роль пружного середовища у пе редачі звукових коливань.
6. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.
7. Залежність висоти тону від частоти коливань.
8. Відбивання звукових хвиль.
9. Застосування ультразвуку.

Академічний рівень
Учні:

• знають умови виникнення коливань, величини, що характе-
ризують гармонічні коливання; 

• розуміють сутність гармонічних коливань, вільних і вимуше-
них коливань;

• здатні пояснити резонанс, поширення механічних коливань  
у пружному середовищі; 

• вміють записувати  рівняння гармонічних коливань; 
• здатні аналізувати перетворення механічної енергії під час 

коливань математичного і пружинного маятників;
• володіють експериментальними способами визначення пері-

оду коливань нитяного маятника і вимірювання за його допо-
могою прискорення вільного падіння;

• здатні розв’язувати фізичні задачі на визначення параметрів 
гармонічних коливань маятників, довжини хвилі.
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Календарно-тематичне планування з фізики. 
10 клас (академічний рівень, 105 год, 3 год на тиждень) 

№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

6. Релятивістська механіка (4 год.)

Принцип відносності А.Ейнштейна. 
Основні положення спеціальної теорії 
відносності (СТВ). Швидкість світла у 
вакуумі. 

Відносність одночасності подій. 
Відносність довжини і часу.

Релятивістський закон додавання швид-
костей. Взаємозв’язок маси та енергії.
Розв’язування задач.
Самостійна робота. 
Узагальнення знань з теми.

Узагальнююче заняття з механіки.
Сучасні уявлення про простір і час. 
Взаємозв’язок класичної та релятивіст-
ської механіки. Зв’язок механіки з іншими 
фізичними теоріями, науками, технікою. 
Роль механіки в соціально-економічному 
розвитку суспільства. Внесок україн-
ських учених у розвиток механіки.

Державні вимоги

Рівень стандарту
Учень (учениця):

• називає творців релятивістської механіки, максимальну швид-
кість передачі взаємодії; наводить приклади, які підтверджу-
ють справедливість спеціальної теорії відносності; 

• формулює основні положення спеціальної теорії відносності; 
• записує формулу взаємозв’язку маси та енергії;
• може обґрунтувати історичний характер виникнення і ста-

новлення теорії відносності; характеризувати основні її на-
слідки — скорочення лінійних розмірів тіла, сповільнення 
плину подій;

• пояснити значення теорії відносності в сучасній науці й тех-
ніці;

• здатний робити висновки про зв’язок фізичних характерис-
тик тіл і явищ із властивостями простору і часу;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи формулу взаємо-
зв’язку енергії й маси.

Демонстрації
Що таке теорія відносності? (Кінофільм).

Академічний рівень 
Учень:

• знає основні положення спеціальної теорії відносності, реля-
тивістський закон додавання швидкостей, закон взаємозв’язку 
маси та енергії; 

• розуміє сутність принципу відносності А.Ейнштейна;
• здатний пояснити відносність довжини і часу, відносність од-

ночасності подій в рухомій і нерухомій системі відліку;
• здатний розв’язувати фізичні задачі на релятивістський закон 

додавання швидкостей, закон взаємозв’язку маси та енергії. 
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Календарно-тематичне планування з фізики. 
10 клас (академічний рівень, 105 год, 3 год на тиждень) 

№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА

1. Властивості газів, рідин , твердих тіл (19 год.)

Основні положення молекулярно-кіне-
тичної теорії будови речовини та її до-
слідні обґрунтування.
Маса та розміри атомів і молекул. 
Кількість речовини. Молярна маса. 
Стала Авогадро.

(Вимірювання швидкості руху моле-
кул. Дослід О.Штерна.) Пояснення бу-
дови твердих тіл, рідин і газів на основі 
атомно-молекулярного вчення про будову 
речовини.

Модель ідеального газу. Газові закони. 
Тиск газу.

Основне рівняння молекулярно-кінетичної 
теорії ідеального газу.

Рівняння стану ідеального газу.

Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Самостійна робота.

Державні вимоги

Рівень стандарту
Учні:

• називає творців молекулярно-кінетичного учення про будову ре-
човини, а також учених, які зробили вагомий внесок у створення 
теорії рідин, твердих тіл і матеріалів; 

• наводить приклади рідких кристалів, аморфних і кристалічних 
тіл та полімерів; 

• розрізняє  ідеальний і реальні гази, ізопроцеси, насичену і нена-
сичену пару, кристалічні й полікристалічні тіла; 

• формулює основні положення молекулярно-кінетичної теорії, 
основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, рівняння ста-
ну ідеального газу, газові закони, означення поверхневого натягу 
рідини і вологості повітря та записує відповідні формули для їх 
визначення;

• може описати гіпотезу Демокріта про атомну будову речовини 
та основні етапи її розвитку, молекулярну будову рідин і поліме-
рів, кристалічну будову тіл та їх загальні механічні властивості; 
обґрунтовувати суть поняття “ідеальний газ” як фізичної мо-
делі реального газу; характеризувати зміст поняття кількості 
речовини, відносної вологості, коефіцієнта поверхневого натя-
гу; пояснити визначальну роль взаємного розміщення, руху і 
взаємодії молекул щодо будови і фізико-хімічних властивостей 
тіл; пароутворення і конденсацію, тверднення і плавлення тіл на 
основі атомно-молекулярних і термодинамічних підходів;

• здатний спостерігати змочування і капілярність, пароутворен-
ня і конденсацію, тверднення та плавлення тіл як фізичних явищ 
(згідно з відповідним правилом-орієнтиром); робити висновки 
про можливість отримання речовин (матеріалів) з наперед зада-
ними фізико-хімічними властивостями; користуватися мано-
метрами різного типу, психрометром і визначати ним вологість 
повітря; дотримуватися правил їх експлуатації; 
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Календарно-тематичне планування з фізики. 
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Ізопроцеси. (Зрідження газів, їхнє отри-
мання й використання.)

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 7. 
Дослідження одного з ізопроцесів.

Пароутворення й конденсація. Насичена й 
ненасичена пара. Кипіння.

Вологість повітря. Точка роси. Методи 
вимірювання вологості повітря.

Властивості рідин. Поверхневий натяг 
рідини.

Змочування. Капілярні явища.

Будова і властивості твердих тіл. 
Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія 
кристалів.

Узагальнення і систематизація знань з 
теми «Властивості газів, рідин, твердих 
тіл».

Тематична контрольна робота.

Семінар. (Утворення кристалів в при-
роді.) Рідкі кристали та їхні властивості. 
Застосування рідких кристалів у техніці. 
Полімери. Наноматеріали.

Державні вимоги

може розв’язувати задачі на застосування рівняння стану 
ідеального газу, відносної вологості повітря; представляти 
графічно ізопроцеси, результати спостережень за допомогою 
таблиць та графіків; оцінювати роль і практичну значимість 
води і водяної пари в процесах утворення живих організмів та 
забезпечення умов їх життєдіяльності.
Демонстрації
1. Властивості насиченої пари.
2. Кипіння води за зниженого тиску.
3. Будова і принцип дії психрометра.
4. Поверхневий натяг рідини.
5. Скорочення поверхні мильних плівок.
6. Капілярне піднімання рідини.
7. Пружна і залишкова деформації.
8. Вирощування кристалів.
9. Зміна кольору рідких кристалів від температури.

Академічний рівень
Учні:

• знають основні положення молекулярно-кінетичної теорії бу-
дови речовини, ознаки ідеального газу, газові закони;

• розуміють сутність сталої Авогадро, основного рівняння 
молекулярно-кінетичної теорії, рівняння стану ідеального 
газу;

• здатні пояснити будову і властивості твердих тіл, рідин і га-
зів на основі атомно-молекулярного вчення;

• здатні будувати й аналізувати графіки ізопроцесів;
• вміють розрізняти насичену і ненасичену пару, кристалічні 

й аморфні тіла;
• володіють експериментальними способами дослідження 

ізопроцесів, вимірювання вологості повітря;
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

2. Основи термодинаміки (8 год.)

Теплові явища. Статистичний і термоди-
намічний підходи до пояснення теплових 
явищ. Термодинамічна рівновага. Темпе-
ратура. (Способи вимірювання темпера-
тури.)
Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни 
внутрішньої енергії тіла.

Робота й кількість теплоти. Теплоємність.

Робота термодинамічного процесу.

Перший закон термодинаміки. 
Адіабатний процес.

Розв’язування задач.

Тематична контрольна робота.

Семінар. Теплові машини, Принцип дії 
теплових двигунів. ДВЗ. Дизельний дви-
гун. Необоротність теплових процесів. 
Холодильна машина.

Державні вимоги

здатні розв’язувати фізичні задачі на розрахунок кількості ре-
човини, застосування рівняння стану ідеального газу, рівняння 
Менделєєва-Клапейрона, газові закони, поверхневий натяг.

Рівень стандарту
Учень (учениця):

• називає винахідників теплових машин; наводить приклади 
використання теплових машин, 

• розрізняє роботу і теплообмін, нагрівник, робоче тіло і охоло-
джувач; 

• формулює перший закон термодинаміки і записує його фор-
мулу;

• може описати будову теплових двигунів, побутового холо-
дильника та розрізняє їх основні конструктивні елементи; об-
ґрунтовувати необоротність теплових процесів; характери-
зувати зміст понять: внутрішня енергія, кількість теплоти, 
робота; 

• здатний спостерігати прояви законів термодинаміки у при-
роді; робити висновки про можливі шляхи вивільнення, 
трансформації й використання внутрішньої енергії тіла;

• може розв’язувати задачі на застосування першого закону 
термодинаміки; досліджувати екологічні проблеми, пов’язані 
із вивільненням, передачею і використанням теплової енергії в 
регіоні та оцінювати їх стан.

Демонстрації
1. Залежність між об’ємом, тиском і температурою.
2. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.
3. Необоротність теплових процесів.
4. Принцип дії теплового двигуна.
5. Моделі різних видів теплових двигунів.
6. Будова холодильної машини.
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Узагальнююче заняття з теми «Молеку-
лярна фізика й термодинаміка».

Узагальнююче заняття з теми «Розвиток 
теплоенергетики. Екологічні проблеми, 
пов’язані з використанням теплових ма-
шин і двигунів».

9. Фізичний практикум (6 год. + 2 год.  з резерву)

Вступне заняття фізичного практикуму. 
Інструктаж з безпеки життєдіяльності.
Робота № ___.

Робота № ___.

Робота № ___.

Державні вимоги

Академічний рівень
Учні:
• знають способи зміни внутрішньої енергії тіла, перший закон 

термодинаміки, принцип дії теплових двигунів;
• розуміють сутність статистичного і термодинамічного під-

ходів до пояснення теплових явищ, термодинамічної рівнова-
ги, адіабатного процесу, необоротності теплових процесів;

• здатні пояснити природу теплових явищ, фізичний зміст 
температури, принцип дії двигунів;

• здатні розв’язувати фізичні задачі на розрахунок роботи 
термодинамічного процесу, визначення кількості теплоти за 
зміною температури, ККД теплової машини, на використання 
першого закону термодинаміки.

За результатами проведення узагальнюючих занять учні усвідом-
люють роль теплоенергетики в економіці та суспільному житті 
країни, розуміють екологічні загрози щодо використання тепло-
вих машин.

Фізичний практикум
1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху
2. Дослідження вільного падіння тіл
3. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
4. Вивчення руху тіла по колу
5. Дослідження пружних властивостей тіл
6. Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ков-

зання
7. Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону 

збереження енергії
8. Дослідження нитяного маятника
9. Вимірювання прискорення вільного падіння
10. Дослідження коливань тіла на пружині
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№ 
з/п Зміст уроку 10-___, 

дата
10-___, 

дата

Робота № ___.

Робота № ___.

Робота № ___.

Узагальнюючий урок фізичного практи-
куму

Державні вимоги

11.  Вивчення одного з ізопроцесів
12.  Визначення поверхневого натягу рідини

За результатами виконання фізичного практикуму учні оволоді-
вають експериментальними методами дослідження механічних 
явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами, 
удосконалюють здатність узагальнювати дослідні факти і робити 
висновки про спостережувані явища і процеси.
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Календарно-тематичне планування з фізики. 
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Державні вимоги

Учень (учениця):
• називає основні етапи становлення вчення про електрику та 

магнетизм, його творців, основні елементи електричного кола, 
носії електричного заряду в різних середовищах, допустимі 
норми безпеки життєдіяльності людини під час роботи з елек-
тричними пристроями;

• наводить приклади практичних застосувань конденсаторів, 
реостатів, дільників напруги, напівпровідникових приладів та 
їхнє застосування у побуті й техніці;

• розрізняє ЕРС і напругу, види електропровідності напівпро-
відників;

• формулює закон Ома для повного кола та записує його фор-
мулу;

• може описати механізм електропровідності металів і напів-
провідників р- і n-типу, p-n-переходу, обґрунтовувати вплив 
електричного поля на живі організми; характеризувати напру-
женість і потенціал електричного поля, електроємність, ЕРС 
джерела струму як фізичні величини; пояснити принцип дії 
джерела електричного струму, напівпровідникового діода; по-
рівняти вольтамперні характеристики резистора й напівпро-
відникового діода;

• здатний(а) спостерігати прояви електричних явищ у 
природі, відтворення ліній напруженості електричного 
поля;користуватися амперметром, вольтметром, дотримувати-
ся правил роботи з ними; визначати силу струму, напругу й 
електроємність, оцінити похибки вимірювання; робити висно-
вок про історичний характер фізичного пізнання;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи формули для визна-
чення напруженості електричного поля, ємності конденсато-
ра, енергії зарядженого конденсатора, закону Ома для повного 
кола; представляти результати експерименту з дослідження 
електричних кіл; систематизувати знання про електричні поля 
та закони постійного струму;

№ 
з/п

Зміст уроку 11-___,
дата

11-___,
дата

1. Електричне поле та струм (10 год. + 1 год. резерву)

Електричне поле. Напруженість і потенціал 
електричного поля. Речовина в електрич-
ному полі. 

Електроємність. Конденсатори та їхнє 
використання в техніці. Енергія елек-
тричного поля.
Електричний струм. Електричне коло. 
Джерела та споживачі електричного струму.

Електрорушійна сила. Закон Ома для по-
вного кола.

Лабораторна робота № 1. Визначення 
ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

Робота і потужність електричного струму. 
Безпека під час роботи з електричними 
пристроями.
Електричний струм у різних середови-
щах (металах, рідинах, газах) та його 
використання
Електропровідність напівпровідників.   
Власна і домішкова провідності напівпро-
відників. Напівпровідниковий діод. За-
стосування напівпровідникових приладів.
Узагальнення та систематизація знань з 
теми.
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№ 
з/п Зміст уроку 11-___,

дата
11-___,

дата

Контрольна робота. Тестування.

Семінар. Вплив електричного поля на 
живі організми.

Розділ 2. Електромагнітне поле (10 год.)

Електрична та магнітна взаємодії. Вза-
ємодія провідників зі струмом. Індукція 
магнітного поля. Потік магнітної індукції.
Дія магнітного поля на провідник зі стру-
мом. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Семінар. Магнітні властивості речовини. 
Застосування магнітних матеріалів. Маг-
нітний запис інформації. Вплив магнітно-
го поля на живі організми.
Електромагнітна індукція. Закон електро-
магнітної індукції. Індуктивність
Лабораторна робота № 2. Дослідження 
явища електромагнітної індукції.

Енергія магнітного поля котушки зі струмом. 

Державні вимоги

• досліджувати екологічні проблеми регіону, пов’язані з ви-
робництвом, передачею і споживанням електричної енергії. 
Лабораторні роботи
1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.
2. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим 

діодом.
Демонстрації
1. Електричне поле заряджених кульок.
2. Будова й дія конденсатора постійної та змінної ємності.
3. Енергія зарядженого конденсатора.
4. Залежність сили струму від ЕРС джерела та повного опору 

кола.
Учень (учениця):
• називає основні етапи становлення вчення про магнетизм, його 

творців, умови виникнення явища електромагнітної індукції;
• наводить приклади дії сили Ампера, сили Лоренца, закону 

електромагнітної індукції, дії трансформаторів, магнетиків у 
природі й техніці;

• розрізняє електричне і магнітне поля та джерела їх утворення, 
ЕРС індукції й ЕРС джерела струму;

• формулює означення сили Ампера й сили Лоренца та правила 
визначення напрямків їхньої дії, закон електромагнітної індук-
ції, правило визначення напрямку індукційного струму й запи-
сує формули названих вище законів; 

• може описати механізми намагнічування речовини, утворен-
ня ЕРС індукції; обґрунтовувати вплив магнітного поля на 
живі організми; характеризувати фізичні величини: ЕРС ін-
дукції, індуктивність, магнітну індукцію; пояснити принцип 
дії та будову генератора змінного струму, підвищувального й 
понижувального трансформаторів;



98

Календарно-тематичне планування з фізики. 
11 клас (рівень стандарту, 70 год, 2 год на тиждень) 

99

Календарно-тематичне планування з фізики. 
11 клас (рівень стандарту, 70 год, 2 год на тиждень) 

№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Змінний струм. Генератор змінного струму.

Трансформатор. Виробництво, передача та 
використання енергії електричного струму.

Узагальнення та систематизація знань.

Контрольна робота. Тестування.

Державні вимоги

• здатний(а) спостерігати прояви магнітних явищ у природі; 
визначати напрямки дії сил Ампера й Лоренца та індукційного 
струму в конкретних прикладах; оцінити історичний характер 
становлення знань про електрику й магнетизм; робити висно-
вок про соціальну обумовленість розвитку фізичних знань;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи закон про електро-
магнітну індукцію; графічно представляти результати ви-
значення напрямків магнітного поля, сил Ампера й Лоренца, 
індукційного струму; систематизувати знання про елек-
тричне й магнітне поле іїхній взаємозв’язок; досліджувати 
екологічні проблеми, пов’язані з виробництвом, передачею та 
застосуванням електричної енергії.
Лабораторна робота
3. Дослідження явища електромагнітної індукції.

Демонстрації
1. Дія магнітного поля на струм.
2. Відхилення електронного пучка магнітним полем.
3. Магнітний запис звуку.
4. Електромагнітна індукція. Правило Ленца.
5. Залежність ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного 

потоку.
6. Залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни сили 

струму в колі та індуктивності провідника.
7. Утворення змінного струму у витку під час його обертання 

в магнітному полі.
8. Осцилограми змінного струму.
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Розділ 3. Коливання та хвилі (13 год.)

Коливальний рух. Вільні коливання. Гар-
монічні коливання. Амплітуда, період і 
частота коливань. Рівняння гармонічних 
коливань.

Вимушені коливання. Резонанс.

Розв’язування задач на визначення пара-
метрів гармонічних коливань.

Математичний маятник. Період коливань 
математичного маятника.

Лабораторна робота № 3. Виготовлення 
маятника й визначення періоду його коли-
вань. 
Поширення механічних коливань у пруж-
ному середовищі. Поперечні та поздовжні 
хвилі. Довжина хвилі.
Коливальний контур. Виникнення елек-
тромагнітних коливань у коливальному 
контурі.

Гармонічні електромагнітні коливання. Час-
тота власних коливань контуру. Резонанс.

Утворення і поширення електромагнітних 
хвиль. Швидкість поширення, довжина й 
частота електромагнітної хвилі.

Державні вимоги

Учень (учениця):
• називає види механічних коливань і механічних хвиль, вче-

них, які зробили вагомий внесок у становлення теорії коли-
вань, види електромагнітних хвиль за їх довжиною (часто-
тою), основні елементи коливального контуру й приймача 
радіохвиль;

• наводить приклади проявів і застосувань коливальних і хви-
льових явищ у природі й техніці, застосування електромагніт-
них хвиль;

• розрізняє поперечну й поздовжню хвилі, основні характерис-
тики й властивості електромагнітних хвиль різного діапазону;

• формулює ознаки гармонічних коливань;
• записує рівняння гармонічних коливань і формулу періоду ко-

ливань у коливальному контурі;
• може описати основні характеристики коливального й хви-

льового рухів, власні й вільні коливання, коливання маятника, 
поширення пружної хвилі, перетворення енергії в коливально-
му контурі на основі закону збереження й перетворення енергії, 
утворення й поширення електромагнітних хвиль; обґрунтову-
вати механічну хвилю як особливий вид руху на прикладі пе-
редачі коливань у пружному середовищі, екологічні проблеми, 
пов’язані з використанням радіотехнічних пристроїв; характе-
ризувати суть методу фізичних ідеалізацій на прикладі гармо-
нічних коливань, швидкість поширення, довжину і період елек-
тромагнітної хвилі як фізичні величини; порівняти параметри 
коливань за їхніми рівняннями руху, властивості електромагніт-
них хвиль залежно від довжини хвилі; представляти електро-
магнітну хвилю схематично; оцінити внесок вітчизняної науки 
в розвиток радіотехніки; систематизувати знання про елек-
тромагнетизм як фізичну теорію;
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№ 
з/п Зміст уроку 11-___,

дата 
11-___,

дата
Властивості електромагнітних хвиль різ-
них діапазонів частот. Електромагнітні 
хвилі в природі і техніці.

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота. Тестування.

Семінар. Коливання і хвилі в природі та 
техніці.

Державні вимоги

• здатний(а) спостерігати коливання маятника, електромагніт-
ні коливання, користуючись осцилографом; користуватися 
радіотехнічними пристроями; визначати період коливань 
маятника, довжину електромагнітної хвилі за її частотою; до-
тримуватися правил проведення спостережень коливальних 
і хвильових процесів, а також правил безпеки життєдіяльності 
під час роботи з радіотехнічними приладами; досліджувати 
залежність періоду коливань нитяного маятника від довжини 
його підвісу;

• може розв’язувати задачі, застосовуючи основні параметри 
гармонічних коливань, формулу взаємозв’язку довжини, пері-
оду й швидкості поширення хвилі; представляти отримані ре-
зультати графічно і за допомогою формул.

Лабораторна робота
4. Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань.
Демонстрації
1. Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині.
2. Вимушені коливання.
3. Резонанс.
4. Коливання тіл як джерел звуку.
5. Роль пружного середовища у передачі звукових коливань.
6. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.
7. Залежність висоти тону від частоти коливань.
8. Відбивання звукових хвиль.
9. Застосування ультразвуку.
10. Вільні електромагнітні коливання низької частоти в  коли-

вальному контурі та залежність їхньої частоти від електро-
ємності та індуктивності контуру.

11. Випромінювання й приймання електромагнітних хвиль.
12. Шкала електромагнітних хвиль.
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Розділ 4. Хвильова і квантова оптика (13 год.)

Розвиток уявлень про природу світла. 
Джерела й приймачі світла. Поширення 
світла в різних середовищах. Поглинання
й розсіювання світла.
Відбивання й заломлення світла. Закони
заломлення світла.

Світло як електромагнітна хвиля. Інтер-
ференція й дифракція світлових хвиль.

Поляризація й дисперсія світла. 

Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. 
Планка. Світлові кванти.

Енергія та імпульс фотона. 

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. За-
стосування фотоефекту.
Розв’язування задач на розрахунок маси, 
енергії та імпульсу фотона

Квантові генератори та їхнє застосування.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Державні вимоги

Учень (учениця):

• називає основні етапи розвитку оптики як науки та прізвища 
її творців, розмір сталої Планка, значення швидкості поши-
рення світла у вакуумі, повітрі й воді;

• наводить приклади застосування оптичних явищ у техніці й 
виробництві;

• розрізняє хвильові й квантові властивості світла; формулює за-
кони заломлення світла, рівняння Ейнштейна для фотоефекту;

• може описати корпускулярно-хвильовий дуалізм світла, об-
ґрунтовуючи його суть та місце в сучасній фізичній картині 
світу; характеризувати суть оптичних явищ: поширення світ-
ла в різних середовищах, розсіювання й поглинання світла, 
інтерференцію й дифракцію світлових хвиль, поляризацію й 
дисперсію світла; пояснити принцип дії квантових генерато-
рів  світла, квантово-хвильову природу світла; порівняти енер-
гію, масу, імпульс фотона з відповідними характеристиками 
одного з макротіл;

• здатний(а) спостерігати оптичні явища в атмосфері, пояс-
нюючи їхню суть; користуватися оптичними приладами, до-
тримуватися правил їхньої експлуатації; оцінити історичний 
характер становлення знань про природу світла; робити ви-
сновок про корпускулярно-хвильову природу світла;

• може розв’язувати задачі на розрахунок маси, енергії та ім-
пульсу фотона, застосовуючи формулу Планка та рівняння Ей-
нштейна для фотоефекту.

Лабораторна робота

5. Спостереження інтерференції та дифракції світла.
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота. Тестування.

Розділ 5. Атомна та ядерна фізика (12 год.)

Історія вивчення атома. Ядерна модель 
атома. Квантові постулати Н. Бора. Ви-
промінювання та поглинання світла ато-
мами.
Атомні й молекулярні спектри. Спек-
тральний аналіз та його застосування. 
Рентгенівське випромінювання.
Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель 
атомного ядра. Нуклони.
Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість 
ядер.
Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія 
зв’язку атомного ядра.

Способи вивільнення ядерної енергії: 
синтез легких і поділ важких ядер. Лан-
цюгова реакція поділу ядер Урану.

Державні вимоги

Демонстрації
1. Світловод.
2. Одержання інтерференційних смуг.
3. Дифракція світла від вузької щілини та дифракційної ґрат-

ки.
4. Дисперсія світла під час його проходження крізь тригранну 

призму.
5. Фотоефект на пристрої з цинковою пластинкою.
6. Люмінесценція.

Учень (учениця):
• називає основні етапи розвитку ядерної фізики та її творців, за-

гальні параметри атомних електростанцій України;
• наводить приклади застосування радіоактивних ізотопів у ви-

робництві та в інших науках; розрізняє природну й штучну ра-
діоактивність, ядерні реакції поділу важких ядер і синтезу ядер 
легких ізотопів; формулює постулати Бора й записує їх;

• може описати дослід Резерфорда й механізми походження 
різних видів випромінювання; обґрунтовувати можливість 
вивільнення атомної енергії та робити висновок про сучасні 
екологічні проблеми її використання; характеризувати ядер-
ну модель атома, будову атома ядра, порівнювати властивості 
протонів і нейтронів; пояснити природу радіоактивного ви-
промінювання, механізм ядерних реакції поділу й синтезу;

• здатний(а) спостерігати й користуватися фотографіями тре-
ків елементарних частинок і визначати їхню масу, енергію й 
електричний заряд; оцінити внесок українських учених у до-
слідження будови атомів і ядер атомів та становлення атомної 
енергетики; користуватися побутовим дозиметром, дотриму-
ючись правил роботи з ним; робити висновок про історичний 
характер та суспільну зумовленість розвитку фізичної науки;
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Ядерна енергетика та екологія.

Радіоактивність. Види радіоактивного ви-
промінювання. Період піврозпаду. Отри-
мання й застосування радіонуклідів.
Дозиметрія. Дози випромінювання. Раді-
оактивний захист людини.

Елементарні частинки. Загальна характе-
ристика елементарних частинок. Класи-
фікація елементарних частинок. Кварки. 
Космічне випромінювання.

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота. Тестування.

Фізичний практикум (5 год. + 2 год. з резерву)

Вступне заняття фізичного практикуму. 
Інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Робота № ____.

Робота № ____.

Робота № ____.

Державні вимоги

• може розв’язувати задачі, застосовуючи формулу взаємозв’язку 
маси та енергії; представляти результати вимірювання радіоак-
тивного фону у вигляді радіологічної карти місцевості;

• досліджувати й узагальнювати екологічні проблеми регіону, 
пов’язані із природним і техногенним радіоактивним фоном та 
застосуванням радіоактивних ізотопів і рентгенівського випро-
мінювання в медицині, на виробництві.

Лабораторна робота
6. Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини.

Демонстрації
1. Модель досліду Резерфорда.
2. Будова й дія лічильника йонізуючих частинок.
3. Фотографії треків частинок.

Учень (учениця):
• називає прилади й матеріали, які використовувалися в експе-

рименті;
• формулює мету й завдання дослідження, а також його теоре-

тичні положення;
• може описати та обґрунтувати суть методу дослідження 

(ідею досліду);
• здатний(а) самостійно вивчити або повторити теорію ро-

боти, самостійно зібрати установку й виконати дослідження 
згідно з інструкцією та в разі необхідності неодноразово по-
вторити дослід; користуватися приладами, визначати їхні 
загальні характеристики, дотримуватися правил експлуатації 
приладів;
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Робота № ____.

Робота № ____.

Робота № ____.

Узагальнюючий урок фізичного практикуму.

Узагальнюючі заняття

Фізика й науково-технічний прогрес. Фізич-
на картина світу як складова природничо-
наукової картини світу. 

Роль науки в житті людини та суспільному 
розвитку. Сучасні уявлення про будову ре-
човини.

Державні вимоги

• може представляти результати виконання завдань за допо-
могою формули, таблиці, графіка; оцінювати й перевіряти 
ступінь достовірності отриманих результатів; оцінювати 
практичне значення набутого досвіду.
Теми робіт:
1. Визначення енергії зарядженого конденсатора.
2. Дослідження електричних кіл.
3. Визначення довжини світлової хвилі.
4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою 

маятника.
5. Вивчення будови дозиметра й складання радіологічної 

карти місцевості.
6. Вивчення треків заряджених частинок за готовими 

фотографіями.

Учень (учениця):
• називає основні етапи становлення фізичного знання та вче-

них, що зробили значний внесок у розвиток фізики;
• наводить приклади застосувань фізичної науки в житті сучас-

ної цивілізації, в побуті й техніці;
• розрізняє фізичну й природничо-наукову картини світу;
• формулює основні положення сучасної фізичної картини світу;
• може описати зміст фундаментальних фізичних теорій; об-

ґрунтовувати історичний характер та соціальну обумовленість 
розвитку фізичної науки; характеризувати провідну роль су-
часної науки в розвитку людської цивілізації; оцінити вплив до-
сягнень сучасної фізичної науки на розвиток виробництва, тех-
нологій та інших наук, у тому числі й суспільно-економічних; 
здатний робити висновок про визначальний вплив фізичної 
науки на розвиток сучасного природознавства;

• може систематизувати знання з фізики на основі сучасної 
фізичної картини світу; досліджувати екологічні проблеми ре-
гіону, пов’язані з виробництвом.
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Розділ 1. Електричне поле (11 год. + 1 год. резерву)

Електричне поле. Напруженість елек-
тричного поля. Силові лінії електрично-
го поля. Накладання електричних полів. 
Електричне поле точкових зарядів.

Розв’язування задач на розрахунок напру-
женості електричного поля, взаємодію 
електричних зарядів.

Речовина в електричному полі. Провід-
ники в електричному полі. Діелектрики в 
електричному полі. Поляризація діелектри-
ків. Діелектрична проникність речовини.
Робота під час переміщення заряду в 
однорідному електростатичному полі. 
Потенціал електричного поля.
Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості 
електричного поля з різницею потенціалів.

Розв’язування задач на розрахунок потен-
ціалу електричного поля, здійснену роботу 
під час переміщення заряду.

Електроємність. Електроємність плос-
кого конденсатора. Види конденсаторів. 
З’єднання конденсаторів. Енергія елек-
тричного поля. Використання конден-
саторів у техніці.

Державні вимоги

Учні:

• знають властивості електричного поля, принцип суперпозиції, 
зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів;

• розуміють сутність силової та енергетичної характеристик 
електричного поля, поляризації діелектриків;

• здатні пояснити вплив провідників і діелектриків на елек-
тричне поле;

• вміють зображувати електричне поле за допомогою сило-
вих ліній, схеми з’єднань конденсаторів;

• вміють класифікувати електричні поля на однорідні і нео-
днорідні;

• (володіють експериментальними способами дослідження 
електричної взаємодії);

• здатні розв’язувати фізичні задачі на розрахунок напруже-
ності і потенціалу електричного поля, взаємодію електричних 
зарядів, здійснену роботу під час переміщення заряду, елек-
троємність, електроємності при послідовному і паралельному 
з’єднанні конденсаторів, енергію електричного поля

Лабораторна робота
3. (Дослідження взаємодії електризованих тіл)*

* – для самостійного (домашнього) виконання.

Увага! Щоб легше було орієнтуватися в  тому, що саме 
доповнено в змісті програми академічного рівня, у тексті 
планування використано різні шрифтові форми: напів-
жирний шрифт відображає зміст програми рівня стан-
дарту, звичайний – доповнення для академічного рівня
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Розв’язування задач на розрахунок електро-
ємності, електроємності при послідовному 
і паралельному з’єднанні конденсаторів, 
енергії електричного поля.

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота.

Розділ 2. Електричний струм (17 год.)

Електричний струм. Електричне коло. 
Джерела та споживачі електричного 
струму.
Електрорушійна сила. Закон Ома для 
повного кола.
Електричні кола з послідовним і пара-
лельним з’єднанням провідників. 
Розв’язування задач на розрахунок елек-
тричних кіл.
Лабораторна робота № 2. Визначення 
ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.
Робота і потужність електричного стру-
му. Теплова дія струму. Міри та засоби 
безпеки під час роботи з електричними 
пристроями.

Державні вимоги

Демонстрації

1. Електричне поле заряджених кульок.
2. Будова й дія конденсатора постійної та змінної ємності.
3. Енергія зарядженого конденсатора

Учні:

• знають природу електричного струму в металах, електролі-
тах, газах, напівпровідниках, вакуумі, закон Ома для повного 
кола, технічне застосування напівпровідникових приладів;

• наводять приклади використання електричного струму в різ-
них середовищах;

• розуміють сутність електронної провідності металів та елек-
тропровідності напівпровідників, залежності опору провідни-
ків та напівпровідників від температури, поняття плазми;

• здатні пояснити електропровідність металів, електролітів 
і напівпровідників, властивості електронно-діркового пере-
ходу, міри та засоби безпеки під час роботи з електричними 
пристроями;

• вміють складати прості електричні кола;
• вміють розрізняти послідовне і паралельне з’єднання про-

відників в електричному колі;володіють експериментальни-
ми способами вимірювання ЕРС джерела струму, досліджен-
ня електричних кіл з різними елементами;
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Розв’язування задач на розрахунок роботи 
і потужності електричного струму.

Самостійна робота. Тестування.

Електричний струм в металах та його ви-
користання.
Електричний струм в рідинах та його ви-
користання.
Електричний струм в газах та його вико-
ристання.
Семінар. Плазма та її властивості. (Прак-
тичне застосування плазми).
Електропровідність напівпровідників 
та її види. Власна і домішкова провід-
ності напівпровідників. 
Електроннодірковий перехід: його влас-
тивості й застосування. Напівпровідни-
ковий діод. 
Узагальнення та систематизація знань з 
теми.

Контрольна робота.

Семінар. Напівпровідникові прилади та 
їхнє застосування.

Державні вимоги

• здатні розв’язувати фізичні задачі на закон Ома для повного 
кола, розрахунок електричних кіл з послідовним і паралель-
ним з’єднанням провідників, визначення роботи та потужнос-
ті електричного струму.

Лабораторні роботи
2. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
3. (Дослідження електричного кола з напівпровідниковим
діодом)*

Демонстрації
1. Залежність сили струму від ЕРС джерела та повного опору 

кола.

* – рішення про доцільність проведення лабораторної робо-
ти взагалі чи під час фізичного практикуму приймає вчитель
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Розділ 3. Електромагнітне поле (16 год. + 1 год. резерву)

Електрична та магнітна взаємодії. Вза-
ємодія провідників зі струмом. Магніт-
не поле струму. Лінії магнітного поля пря-
мого й колового струмів

Індукція магнітного поля. Потік магніт-
ної індукції. Дія магнітного поля на про-
відник зі струмом. Сила Ампера.

Розв’язування задач на взаємодію магніт-
ного поля з провідником зі струмом, за-
стосування формул сили Ампера.

Дія магнітного поля на рухомі заряджені 
частинки. Сила Лоренца.
Момент сил, що діє на прямокутну рамку 
зі струмом у магнітному полі. Принцип 
дії електродвигуна.
Розв’язування задач застосування формул 
сили Лоренца.
Семінар. Магнітні властивості речови-
ни. Діа-, пара-, феромагнетики. Засто-
сування магнітних матеріалів. (Магніт-
ний запис інформації. Вплив магнітного 
поля на живі організми.)
Електромагнітна індукція. Досліди 
М.Фарадея. Напрям індукційного струму. 
Закон електромагнітної індукції.

Державні вимоги

Учні:

• знають природу електромагнітної взаємодії, дію магнітного 
поля на провідник зі струмом, принцип дії електродвигуна, 
закон електромагнітної індукції, будову трансформатора;

• розуміють сутність явища електромагнітної індукції, змінного 
струму як вимушених електромагнітних коливань;

• здатні пояснити дію магнітного поля на рухомі заряджені час-
тинки, магнітні властивості речовини, утворення індукційного 
струму, дію трансформатора;

• вміють зображувати магнітні поля за допомогою силових 
ліній, визначати напрям індукційного струму, сили Лоренца 
та Ампера;

• володіють експериментальними способами дослідження явища 
електромагнітної індукції та магнітних властивостей речовини;

• здатні розв’язувати фізичні задачі на взаємодію магнітного 
поля з провідником зі струмом, застосування формул сили 
Ампера, сили Лоренца, закон електромагнітної індукції, ЕРС 
самоіндукції, енергії магнітного поля, на визначення характе-
ристик змінного струму, коефіцієнта трансформації

Лабораторні роботи
4. (Дослідження магнітних властивостей речовини)*.
5. Дослідження явища електромагнітної індукції.

* – рішення про доцільність проведення лабораторної робо-
ти взагалі чи під час фізичного практикуму приймає вчитель
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Лабораторна робота № 5. Дослідження 
явища електромагнітної індукції.
Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індук-
тивність. Енергія магнітного поля котуш-
ки зі струмом. 
Розв’язування задач на визначення ЕРС 
самоіндукції, енергії магнітного поля. 
Обертання прямокутної рамки в однорід-
ному магнітному полі. Змінний струм. 
Одержання змінного струму. Генератор 
змінного струму.
Діючі значення напруги й сили струму. 
Трансформатор. Виробництво, переда-
ча та використання енергії електрич-
ного струму. 
Розв’язування задач на визначення характе-
ристик змінного струму, коефіцієнта транс-
формації.

Узагальнення та систематизація знань. 

Контрольна робота.

Підсумковий урок. Взаємозв’язок електрич-
ного та магнітного полів як прояв єдиного 
електромагнітного поля.

Державні вимоги

Демонстрації

1. Дія магнітного поля на струм.
2. Відхилення електронного пучка магнітним полем.
3. Магнітний запис звуку.
4. Електромагнітна індукція. Правило Ленца.
5. Залежність ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного 

потоку.
6. Залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни сили 

струму в колі та індуктивності провідника.
7. Утворення змінного струму у витку під час його обертання 

в магнітному полі.
8. Осцилограми змінного струму.
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі (14 год.)

Коливальний контур. Виникнення електро-
магнітних коливань у коливальному контурі. 
Гармонічні електромагнітні коливання. 
Рівняння електромагнітних гармонічних 
коливань. Частота власних коливань кон-
туру.
Розв’язування задач на застосування 
рівняння електромагнітних гармонічних 
коливань.
Перетворення енергії в коливальному 
контурі.
Розв’язування задач на перетворення 
енергії в коливальному контурі.
Вимушені коливання. Резонанс. Автоко-
ливання.
Утворення і поширення електромагнітних 
хвиль. Досліди Г.Герца. Швидкість поши-
рення, довжина і частота електромагнітної 
хвилі.
Розв’язування задач на взаємозв’язок 
швидкості поширення хвилі з її довжиною 
і частотою.
Семінар. Шкала електромагнітних хвиль. 
Властивості електромагнітних хвиль різних 
діапазонів частот. Електромагнітні хвилі 
в природі і техніці.

Державні вимоги

Учні:

• знають природу електромагнітних коливань, утворення 
електромагнітних хвиль, властивості електромагнітних хвиль 
різних діапазонів частот;

• розуміють сутність гармонічних електромагнітних коливань, 
радіомовлення і телебачення, радіолокації, стільникового 
зв’язку, супутникового телебачення;

• здатні пояснити перетворення енергії в коливальному контурі,  
вимушені коливання, резонанс, принцип дії радіотелефонного 
зв’язку;

• вміють визначати частоту власних коливань контуру;
• здатні розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи рівняння 

електромагнітних гармонічних коливань, на перетворення 
енергії в коливальному контурі, взаємозв’язок швидкості 
поширення хвилі з її довжиною і частотою.

Демонстрації

1. Вільні електромагнітні коливання низької частоти в 
коливальному контурі та залежність їхньої частоти від 
електроємності та індуктивності контуру.

2. Випромінювання й приймання електромагнітних хвиль.
3. Шкала електромагнітних хвиль.
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Принцип дії радіотелефонного зв’язку. 

Семінар. Радіомовлення і телебачення.  
Радіолокація. 

Узагальнення та систематизація знань.

Контрольна робота. Тестування.

Семінар. Стільниковий зв’язок. Супутни-
кове телебачення.

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика (20 год.)

Розвиток уявлень про природу світла. 
Джерела й приймачі світла. Поширен-
ня світла в різних середовищах. Погли-
нання й розсіювання світла.
Відбивання світла. (Плоске й сферичне 
дзеркала. Одержання зображень за допо-
могою дзеркал. Застосування дзеркал.)
Заломлення світла. Закони заломлення 
світла. Показник заломлення. Повне від-
бивання світла. (Волоконна оптика.)

Державні вимоги

Учні:

• знають особливості поширення світла в різних середовищах, 
закони відбивання і заломлення світла, принцип Гюйгенса-
Френеля, гіпотезу М.Планка, квантові властивості світла, за-
кони зовнішнього фотоефекту, принцип дії квантових генера-
торів;

• розуміють сутність світла як електромагнітної хвилі, по-
казника заломлення, інтерференції, дифракції, дисперсії та 
поляризації світла, голографії, фотоефекту, корпускулярно-
хвильового дуалізму;
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Лінзи. Побудова зображень, одержаних за 
допомогою лінз. Кут зору.

Розв’язування задач на застосування зако-
нів відбивання і заломлення світла,.

Оптичні прилади та їхнє застосування.
Самостійна робота.
Світло як електромагнітна хвиля. Ко-
герентність світлових хвиль. Інтерфе-
ренція світла. Інтерференційні картини 
в тонких пластинках і плівках. (Поняття 
про голографію).
Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-
Френеля. Дифракційні картини від щіли-
ни, тонкої нитки. Дифракційна гратка.
Лабораторні роботи №№ 6, 7. Спостере-
ження інтерференції та дифракції світла.
Розв’язування задач на застосування зако-
номірностей інтерференції та дифракції 
світла.
Дисперсія світла. Проходження світла 
крізь призму. Неперервний спектр світла. 
Спектроскоп.
Поляризація світла. Природне й поляри-
зоване світло. (Одержання поляризованого 
світла.)
Квантові властивості світла. Гіпоте-
за М.Планка. Світлові кванти. Стала 
Планка.

Державні вимоги

• здатні пояснити поглинання і розсіювання світла, утворен-
ня інтерференційних і дифракційних картин, дисперсійний 
спектр світла, тиск світла, фотохімічні реакції і люмінесцен-
цію, призначення мікроскопа і телескопа;

• вміють будувати зображення, одержані за допомогою дзер-
кал і лінз;

• володіють експериментальними способами спостереження 
інтерференції та дифракції світла;

• здатні розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони від-
бивання і заломлення світла, інтерференції та дифракція світ-
ла, рівняння фотоефекту, формулу енергії та імпульсу кванта 
світла.

Лабораторні роботи

6. Спостереження інтерференції світла.
7. Спостереження дифракції світла.

Демонстрації

1. Світловод.
2. Одержання інтерференційних смуг.
3. Дифракція світла від вузької щілини та дифракційної ґратки.
4. Дисперсія світла під час його проходження крізь тригранну 

призму.
5. Фотоефект на пристрої з цинковою пластинкою.
6. Люмінесценція.
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Енергія та імпульс фотона. Тиск світла.

Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Зако-
ни зовнішнього фотоефекту.

Рівняння фотоефекту. Застосування  фо-
тоефекту.
Розв’язування задач на застосування рів-
няння фотоефекту й формул енергії та ім-
пульсу кванта світла.

Контрольна робота. Тестування.

Семінар. Квантові генератори та їхнє 
застосування. Принцип дії квантових 
генераторів.
Корпускулярно-хвильовий дуалізм.
Узагальнення та систематизація знань.

Державні вимоги
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Розділ 6. Атомна і ядерна фізика (15 год.)

Історія вивчення атома. Ядерна модель 
атома. Квантові постулати М.Бора. 
(Досліди Д.Франка і Г.Герца.). Енергетичні 
стани атома.
Розв’язування задач на застосування кван-
тових постулатів Н.Бора.
Випромінювання та поглинання світла 
атомами. Атомні і молекулярні спектри. 
Рентгенівське випромінювання.
Семінар. (Застосування рентгенівського 
випромінювання в науці, техніці, медицині, 
на виробництві.) Спектральний аналіз 
та його застосування.
Атомне ядро. Протонно-нейтронна мо-
дель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. 
Ядерні сили та їх особливості. Стій-
кість ядер. Роль електричних і ядерних 
сил у забезпеченні стійкості ядер.
Фізичні основи ядерної енергетики. 
Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект 
мас.
Розв’язування задач на визначення енергії 
зв’язку атомного ядра.

Способи вивільнення ядерної енергії: 
синтез легких і поділ важких ядер. 
Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поді-
лу ядер урану. Ядерний реактор.

Державні вимоги

Учні:

• знають ядерну модель атома, квантові постулати Н.Бора, 
фізичні основи ядерної енергетики, види радіоактивного ви-
промінювання, закон радіоактивного розпаду, способи радіо-
активного захисту людини, загальну характеристику елемен-
тарних частинок;

• розуміють сутність випромінювання і поглинання світла 
атомами, спектрального аналізу, ядерних реакцій, ланцюгової 
реакції поділу ядер урану, радіоактивності, кваркової моделі 
елементарних частинок;

• здатні пояснити енергетичні стани атома, атомні і молеку-
лярні спектри, природу рентгенівського випромінювання, 
існування ізотопів, стійкість ядер, дефект мас, протонно-
нейтронну модель атомного ядра;

• вміють класифікувати елементарні частинки;
• володіють експериментальними способами спостереження 

спектрів речовини, дослідження треків заряджених частинок; 
• здатні розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи квантові 

постулати Н.Бора, енергію зв’язку атомного ядра, закон раді-
оактивного розпаду, (дозиметричні величини), на ядерні реак-
ції, (на ККД ядерних реакторів).
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Радіоактивність. Природна і штучна ра-
діоактивність. Види радіоактивного ви-
промінювання. Період напіврозпаду. 
Закон радіоактивного розпаду. 
Розв’язування задач на застосування за-
кону радіоактивного розпаду та ядерні 
реакції.
Отримання і застосування радіонуклі-
дів. (Дозиметрія. Дози випромінюван-
ня. Захист від йонізуючого випроміню-
вання.) Методи реєстрації йонізуючого 
випромінювання.

Семінар. Ядерна енергетика та екологія.

Елементарні частинки. Загальна ха-
рактеристика елементарних частинок. 
(Класифікація елементарних частинок.) 
Кварки. Космічне випромінювання.

Узагальнення та систематизація знань.

Контрольна робота. Тестування.

Нотатки
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№ 
з/п Зміст уроку 11- __,

дата
11- __,
дата

Фізичний практикум (7 год.)

Вступне заняття фізичного практикуму. 
Інструктаж з безпеки життєдіяльності.
Робота № ____.

Робота № ____.

Робота № ____.

Робота № ____.

Робота № ____.

Узагальнюючий урок фізичного практикуму.

Узагальнюючі заняття (2 год)

Фізика і науково-технічний прогрес. 
Фізична картина світу як складова 
природничо-наукової картини світу.  
Роль науки в житті людини та суспіль-
ному розвитку.
Сучасні уявлення про будову речовини. 
Сучасні методи дослідження будови речо-
вини. Нанокомпозити і нанотехнології. 

Державні вимоги

За результатами виконання фізичного практикуму учні оволо-
дівають експериментальними методами дослідження фізичних 
явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами,  
озвивають здатність узагальнювати дослідні факти і робити ви-
сновки про спостережувані явища і процеси.

Теми робіт:
1. Дослідження магнітного поля Землі
2. Дослідження магнітного поля соленоїда
3. Вимірювання ємності конденсатора
4. Визначення енергії зарядженого конденсатора
5. Дослідження напівпровідникового діода
6. Дослідження транзистора
7. Дослідження відбиття та заломлення світла
8. Визначення довжини світлової хвилі
9. Вивчення явища поляризації світла
10. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль
11. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної  карти 

місцевості
12. Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.
13. Моделювання радіоактивного розпаду.
14. Визначення температурного коефіцієнта опору металу.
15. Дослідження залежності опору напівпровідників від темпе-

ратури.
16. Вимірювання індуктивності котушки.

За результатами проведення узагальнюючих занять в учнів фор-
муються сучасні уявлення про будову речовини, сучасну фізичну 
картину світу. Вони усвідомлюють роль фізичного знання, в сус-
пільному розвитку, науково-технічному прогресі, поглиблюють 
свої знання про досягнення української науки у створенні нової 
техніки і наукомістких технологій.



2015-2016 навчальний рік

Вересень 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

Жовтень 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Листопад 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

Грудень 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Січень 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Лютий 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 1 2 3 4 5 6

Березень 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

29 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Квітень 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Травень 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29


