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Табличний спосіб задання умови задачі з фізики
Процес розв'язування розрахункової фізичної задачі починається із скороченого

запису її умови. Скорочений запис умови полягає в тому, що словесна (текстова)
інформація (умова) представляється за допомогою символьних кодів (сила - F,
маса - m, час - t, і т. д.). Саме так образно задаються умови в даній статті. Очевидно
має право на існування і зворотний процес - відновлення словесного тексту задачі
за її символьним кодом.

Досвід показує, що використання таких вправ на уроках сприяє розвитку творчих
здібностей учнів, збуджує дитячу фантазію, сприяє кращому засвоєнню символьної
мови фізики, більш глибокому усвідомленню школярами взаємозв'язків між
величинами у фізичних явищах та законах, що їх описують.

Необхідність вибудовувати алгоритм розв’язку задачі приводить до розвитку
логічного мислення учнів, відпрацьовується уміння виражати з основних формул
невідомі величини, йде формування і розвиток фізичної мови, усної і письмової
мови шляхом складання умови за приведеними в таблиці даними.

Перед початком роботи з дидактичним матеріалом, який подається в такій не
зовсім звичній формі, вчителю необхідно дати учням відповідні пояснення, з'ясувати,
які фізичні явища і закономірності розглядаються в даній задачі, якими параметрами
вони характеризується, які величини входять в зміст задачі, одиниці їх вимірювання,
намітити примірний план розв'язку.

Обов'язково потрібно звернути увагу на ті спрощення, які необхідно зробити
при переході від реального явища до його моделі, відобразити їх в тексті умови
задачі або в пояснені її розв'язку.

Хід розв'язку слід продемонструвати класу самому вчителю або при допомозі
сильніших учнів. Зміст багатьох таблиць дозволяє розв'язувати задачу поетапно, не
виводячи загальної формули. Тому учням можна рекомендувати в першу чергу
шукати ті величини, які можна знайти легше і швидше.

Така система розв’язку задач представлена у контрольних запитаннях до робіт
фізпрактикуму, тому тренувальні вправи на уроці та вдома з даним дидактичним
матеріалом слугуватимуть підготовчим етапом до виконання даних робіт.

 , м/с R, м а, м/с2 N t, с T, с n, об/с , рад/с 
1  0,5  100 25    
2  2  500   10  
3 31,4    100 2   
4  1 100  20    
5 6,28   200 40    
6  3  300    10 
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Задача 1. Тіло рухається рівномірно з швидкістю  по колу радіуса  R. Рухаючись
з доцентровим прискоренням а  воно здійснює N обертів за час t. Період обертання
тіла T, частота обертання n, кутова швидкість . Використовуючи дані, наведені в
таблиці визначте значення невідомих ведичин у варіанті, вказаному вчителем.

Щоб читачеві було легше орієнтуватись в фізичній ситуації, під таблицею можна
навести примірний текст першого варіанту задачі. Інші варіанти учні складають
самостійно.

Задача 2. В посудину налито m=1,8 кг води. Знайти молярну масу води M, масу
однієї молекули m0, кількість речовини в даній масі , кількість молекул  N, їх
концентрацію  n, об’єм води V . Густина води 1000 кг/м3.

Після того, як учні набудуть навичок такій роботі, можна пропонувати для них
таблиці, до яких зовсім не наводиться текст задачі. Учні за табличними даними
самостійно складають тексти задач усіх варіантів.

Задача 3. Тема: Трансформатор

А.Б.Трофімчук, завідувач кабінету фізики РОІППОЮ,
С.Д.Марчук, вчитель фізики Млинівської ЗОШ № 3

 Речо-
вина 

M, 
кг/моль 

m, кг , моль N n, м-3 m0, кг  , 
кг/м3 

V, м3 

1 H2O  1,8       
2  0,004  4     0,01 
3 СО2  4,4      0,04 
4  0,04 0,12      0,012 
5 О2        2 
6 Сu   3      
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1 100  0,5  5  76   

2  400  1200  450 1200   

3 80     400  1 600 
4 300 220 2  4     

5   8   700 2200 0,8  

6 1500     200 40 3  

 

ПОЗАУРОЧНИЙ  ФІЗИЧНИЙ  ЕКСПЕРИМЕНТ.
СПОЖИВАННЯ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Навчально-виховний процес постійно вдосконалюється
введенням нових технологій, методів, прийомів навчання.
Проте тільки окремі дають позитивний ефект. У наш час
навчально-пізнавальні мотиви дітей не завжди є
пріоритетними, актуальною є необхідна зміна мотиваційної
структури особистості дитини.  Кожна людина повинна
вдосконалювати навики творчого мислення.  Відтак творча
педагогічна діяльність має стати міцним засобом
формування і всебічного розвитку особистості учня.

Основний недолік освіти в тому, що набуті на уроках
знання учнями застосовуються недостатньо, а це заважає їх розвитку. Необхідно
будувати пізнавальну діяльність так, щоб як можна більше та частіше
застосовувались раніше отримані знання. Це добре вдається під час проведення
уроків з використанням елементів винахідництва,  на яких учні проходять шлях від
висунення гіпотез, їх творчого обґрунтування, по можливості, експериментальної
перевірки, до формування висновків.

Як приклад, розглянемо підходи до організації позаурочних фізичних досліджень
з енергозбереження. З усіх усюд чути заклики заощаджувати енергію - це стосується
не тільки викопних видів палива, таких як вугілля, нафта і газ, але й електроенергії.
Щомісячні рахунки за споживання електроенергії в побуті самі по собі є достатнім
стимулом для пошуку шляхів зниження її витрат.

Нікому не подобається жити в недостатньо опалювальному або погано
освітленому будинку, без гарячої води, холодильника, телевізора й інших зручностей
цивілізації - але завжди існує можливість визначити, де енергія витрачається
неефективно, а іноді й безцільно, і знайти способи знизити непотрібні втрати без
зменшення комфорту або збитку для відпочинку.

Пропонується провести ряд спостережень за споживанням електроенергії.
Крім тарифу на електроенергію і витрат на придбання або прокат устаткування

витрати на її використання залежать від кількості спожитих кіловат-годин за
визначений період. Одна кіловат-година являє собою кількість електроенергії,
споживаної за годину пристроєм потужністю 1 кіловат. Прилад потужністю 6 кВт
використає ту ж кількість енергії за 10 хвилин. В таблиці показана середня витрата
електроенергії звичайними побутовими електроприладами різної потужності.
Наприклад, 100-ватна лампочка повинна горіти 10 годин, щоб спожити 1 квт*год, у
той час як та ж кіловат-година дозволить працювати 3-кіловатному ТЕНу
(трубчастому електронагрівнику) тільки 20 хвилин.
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Контроль споживання енергії
Щотижня записуйте показання лічильника. Позначайте дати, коли приймалися

які-небудь заходи для економії споживання електроенергії, і перевіряйте їхню
ефективність за показниками лічильника.

Прилади для економії електроенергії
При покупці нових електроприладів звертайте увагу на маркування, у яких є

відомості про економічність приладу. Електроприлади з маркуванням "А" можуть
заощадити значну кількість електроенергії за весь термін своєї експлуатації.

Як стає очевидним з таблиці, опалення є безперечним лідером у
енергоспоживанні.

Один зі способів знизити витрати на електроенергію полягає в установці приладів,
що регулюють обігрівання будинку відповідно до вашого ритму життя, підтримуючи
ощадливий температурний режим.

Термостати
Більшість сучасних систем опалення в тій або іншій формі керує температурним

режимом з допомогою термостата - приладу, що виключає опалення, коли
температура досягає визначеної величини. Багато термостатів мають регулювання
з указівкою тільки напрямку зміни температури (підвищення-зниження), і тоді
прийдеться поекспериментувати, щоб підібрати найбільш підходящий для вас
мікроклімат. Якщо градуювання шкали термостата більш конкретне, спробуйте
температуру 18 °С для повсякденного режиму - хоча люди похилого віку можуть
почувати себе більш затишно при 21 °С.

Крім грошової економії термостат у баці нагрівача води попереджає підвищення
її температури до небезпечного рівня. Установлюйте його на 60 °С.

Таймери
Навіть при термостатному контролі опалення обходиться дорого, якщо працює

постійно - але можна установити автоматичний вимикач з реле часу, що буде
включати і виключати опалення у встановлений час. Установіть його на вимикання
за півгодини до вашого відходу або відходу до сну, тому що будинок охолоджується
поступово. Аналогічний прилад може робити воду максимально гарячою, коли це
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Электроча

йник 
Кип'ятіння 40 

чашок 1  
Відеомаг
нітофон 

Робота 
протягом 20 

годин 
1 

 
Кавоварка 
з фільтром 

Готування 50 
чашок кави 1 

 

Лампочка 
потужніст
ю 100 Вт 

Робота 
протягом 10 

годин 
1 

 
Тостер Готування 70 

тостів 1 
 

Лампа 
денного 
світла 

потужніст
ю 40 Вт 

Робота 
протягом 20 

годин 
1 

 

  Електро 
прилад Використання 

В 
 квт* 
год 

  Електро 
прилад Використання 

В 
 квт* 
год 

 

 Електропл
ита 

Готування їжі 
для чотирьох 
осіб на 1 день 

2,5   Праска 
Робота 

протягом  
години 

1 

 
 Мікрохви
льова піч 

Готування 
двох мясних 
біфштексів 

1   Пилосос 
Робота 

протягом 
години 

0,6 

 
Прилад 

для 
повільного 
готування 

їжі 

Приготування 
протягом 8 

годин 
1  

Витяжна 
шафа 

(повітряо
чищувач) 

плити 

Безперервна 
робота протягом 

24 годин 
2 

 
Електрообі

грівач 
(радіатор) 

 Робота 
протягом доби 12  

Витяжни
й 

вентилято
р 

Безперервна 
робота протягом 

24 годин 
1 

 
Електрообі

грівач 
(вентилято

рний)  
  

Робота 
протягом 
години 

2  Электроф
ен 

Робота 
протягом 2 

годин 
1 

 Електроки
пятильник 

Нагрівання 
одноденного 

запасу гарячої 
води для 

родини з 4 
чоловік 

9 
 Електроб

ритва Гоління 1 раз 0,0
05 

 
Водонагрі

вач 

Нагрівання 5-8 
л води для 

миття посуду 
1 

 

Одинарна 
електроко

вдра 

Робота 
протягом тижня 2 

 
Душ 

миттєвого 
нагрівання 

Одноразовий 
прийом душу 1  

Одинарна 
электрома

трац 

Робота 
протягом тижня 1 

 

Посудоми
йна 

машина 

Одне 
завантаження 2 

 

Електрод
риль 

Робота 
протягом 4 

годин 
1 

 Пральна 
машина-
автомат 

Один повний 
цикл прання з 
максимальним 
завантаженням 

2,5 
 

Машинка 
для 

підстрига
ння 

живоплот
у 

Робота 
протягом 2,5 

години 
1 

 Барабанне 
сушіння 

Одне 
завантаження 0,5  

Барабанн
а 

газонокос
арка 

Робота 
протягом 
години 

0,5 

 
Холодильн

ик 

Робота 
протягом 

тижня 
7 

 

Ротаційна 
газонокос

арка 

Робота 
протягом 1 

години 
1 

 
Морозильн

а шафа 

Робота 
протягом 

тижня 
9  

Стереоси
стема 

Робота 
протягом 8 

годин 
1 
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Використання мультимедійних технологій на уроках
фізики

Використання мультимедійних технологій на уроках може здійснюватися за
різними напрямками відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння
різними програмними продуктами та наявності сертифікованих програм у системі
середньої загальної освіти.

Напрямок перший. Використання окремих мультимедійних зображень
(графічних, аудіо, відео, анімаційних файлів).

Напрямок другий. Створення і використання власних уроків у форматі
презентації, веб-сторінки, конструктора уроків.

Напрямок третій. Використання готових мультимедійних програм, педагогічних
програмних засобів.

Звичайно, найефективнішим є третій напрямок, оскільки сучасні ППЗ з фізики
структуровані відповідно до вимог конкретних дисциплін, відповідають діючим
програмам, мають поурочно систематизовані наочні, звукові засоби, документальні
та довідкові матеріали.

У ППЗ "Фізика, 7 клас" є інформація про видатних вчених, додаткова інформація,
необхідні для закріплення знань задачі та завдання для оцінювання знань з кожної
теми, а також виділені нові поняття, що вивчаються на уроці. Програмний засіб
може бути використаний на різних етапах уроку в залежності від його структури,
цілей використання та наявного обладнання в кабінеті.

Інтерактивне навчання може бути організоване шляхом обговорення
зображення, створеного з використанням бібліотеки зображень, що входить до
складу програмного забезпечення.

Під час інтерактивного спілкування з учнями встановлюють спільні ознаки
об'єктів, зображених на екрані, формулюють необхідну ознаку. Пошук суттєвої
ознаки класом та її визначення виконують із застосуванням активних методів
навчання: обговорення, диспуту, дослідницьких завдань.

Під час дослідження учні в робочому зошиті заповнюють наступну накреслену

Методика. Обмін досвідомдійсно потрібно.
Цифрові лічильники
Сучасні лічильники показують цифри або розряди числа, що являє собою

загальну кількість одиниць енергії (кіловат-годин), спожитих за весь період
підключення лічильника. Для підрахунку споживання енергії після останньої плати
за неї просто відніміть зазначену в оплаченому рахунку кількість кіловат-годин з
поточного показання лічильника.

Пільгові тарифи
Звичайно електроенергія поставляється за загальними розцінками - єдиному

тарифові за кіловат-годину. Однак якщо ваш будинок опалюється за допомогою
електроопалювального приладу і ви підігріваєте воду за допомогою
електронагрівників, можна користуватися економічними тарифами на споживання
електроенергії в нічний час (практика, поки не прийнята повністю в Україні).

Оплата знижується в порівнянні з загальними тарифами більш ніж удвічі на
семигодинний період, що починається після опівночі. Можна додатково заощадити,
якщо використовувати посудомийну або пральну машину перед сном. Пільгові
тарифи в денний час вище загальних тарифів, але вартість спожитої електроенергії
тими приладами, що працюють цілодобово, компенсується тим, що уночі вони
працюють за низькими розцінками.

Для найбільш повної економії користуйтеся баками обсягом від 182 до 227 л,
щоб запасти максимально більшу кількість "дешевої" гарячої води. Буде потрібно
або теплоакумулючий опалювальний прилад з подвійним нагрівальним елементом,
або два нагрівачі. Один з них установлюється знизу бака і гріє весь період уночі по
дешевих тарифах, а другий, що встановлений на висоті половини резервуара, удень
підігріває воду тільки у верхній частині. Нічний нагрівач виставляйте на 75°С, а
денний - на 60°С.

Електричні компанії забезпечують своїх пільгових клієнтів спеціальними
лічильниками з реєстрацією окремо денного і нічного споживання і таймером для
автоматичного переключення з тарифу на тариф.

Підсумки
Після проведення серії запропонованих спостережень зробіть висновок, які з

електроспоживаючих приладів якими ви користуєтесь є "лідерами" в
енергоспоживанні. Проаналізуйте тривалість використання таких приладів та в який
час доби, в основному, припадає максимум їх дії. Запропонуйте графіки
використання електроспоживачів з врахуванням найбільш ефективного терміну їх
експлуатації. Вкажіть які з побутових електроприладів не є конче необхідними у
постійній та довготривалій експлуатації. Що ви можете запропонувати для заміни
такого обладнання? Запропонуйте альтернативні джерела енергії. Які види енергії
вони використовують? Запропонуйте заходи щодо зменшення споживання
електроенергії.

О.М.Желюк,
вчитель фізики Рівненського природничо-математичного ліцею “Елітар”
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відрізняється побудова зображення у збиральній та розсіювальній лінзах?". Це
запитання, за потреби, можна конкретизувати: "Предмети розміщені на однакових
відстанях від лінзи?", "Що за зображення тіла отримаємо, якщо фокусні відстані
однакові?". Запитання спрямовані на активізацію обговорення та підбиття підсумків
уроку.

Для активізації обговорення демонструється зображення, подане на фото нижче.
Тоді можна поставити запитання: "Чому зображення у поданих випадках є
уявними?", "Чому для побудови зображення є такою важливою точка фокусу ?".
Даючи відповіді на ці запитання, учні активно засвоюють матеріал.

Висновки
1. Використання ППЗ на уроках викликає інтерес учнів, активізує навчально-

виховний процес, сприяє розвитку творчого мислення учнів на уроках.
2. Використання ППЗ в значній мірі стирає грані між природничими науками,

оскільки автори розглядають процеси, що відбуваються в природі і віднесені до
біології, географії тощо, тобто розвиває уявлення про цілісність природи, вивчення
якої штучно розшароване самими людьми.

3. ППЗ сприяє розвитку особистості дитини. Він викликає інтерес учнів, які
переймаються музикою, спортом, літературою, географією, біологією.  Цьому
сприяють своєрідні "ліричні відступи", які автори використовують при поясненні
явищ природи.

4. Використання на уроках ППЗ піднімає імідж учителя як людини, яка володіє
сучасними методами запису і відтворення інформації, ставить навчально-виховний
процес на рівень сучасних інформаційних технологій.

Завдяки впровадженню ППЗ на уроках фізики основна форма навчально-
вихованого процесу набуває сучасного вигляду, підвищується ефективність уроків,
їх емоційність і образність. Це є запорукою більш якісного навчання.

І.С.Кисільов,
вчитель фізики ЗОШ № 22 м.Рівного

за поданим зразком таблицю:

Дослідимо побудови зображень у тонкій лінзі за допомогою програми "Линзы".
Вона дозволяє будувати зображення предметів у тонких лінзах(як збиральних так і
розсіювальних), при цьому можлива зміна параметрів самої лінзи, середовища у
якому міститься лінза, розміри досліджуваного тіла а також розміщення відносно
фокусів лінзи.

Перед учнями формулюється завдання: дослідити характеристики зображень
залежно від розміщення предмета відносно фокуса на оптичній осі. В поєднанні з
демонстраційним експериментом, виконаним за допомогою ППЗ "Фізика. 7 клас",
програма "Линзы" формує  стійкий взаємозв'язок  між реальним розміщенням
предмету і лінзи з графічним зображенням відповідного дослідження. Проводячи
дослідження учні отримані результати  перевіряють графічно, співставляючи з
побудованими зображеннями.

Проблемну ситуацію можна створити, поставивши запитання: "Чим

 
Характеристики зображення Місце розташування 

предмета У збиральній лінзі У розсіювальній лінзі 
За подвійним фокусом  
У подвійному фокусі  
Між фокусом і подвійним 
фокусом 

 

У фокусі  
Між лінзою і фокусом   
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Практикум-повторення з фізики в
умовах природи

Наприкінці навчального року навчальний матеріал,
як правило, систематично повторюється. Проте
повторення буде мало ефективним, якщо носитиме
тільки характер відтворення вивчених раніше законів,
означень, переказу вже розглянутих явищ і процесів.
Як показує досвід учителів, повторення буде цікавим
і змістовним, якщо організувати практикум з фізики в
умовах природи.  Мета проведення такого
практикуму—закріпити в пам’яті учнів матеріал,
вивчений протягом року та навчити їх застосовувати свої знання. Заздалегідь
учитель розробляє маршрут і коло практичних завдань, які зможуть виконати
учні. На уроці учнів оповіщають про наступний практикум, дають групові й
індивідуальні завдання. Для окремих завдань доцільно записати стислий зміст,
порядок виконання роботи на спеціальних картках і дати їх учням.

Із собою учні беруть зошити та необхідні прилади й інструменти: висок,
секундомір,  годинники,  рулетки або мірний шнур, барометр-анероїд;
термометри, магнітні стрілки, компаси, рулетки, динамометри тощо.

Які об’єкти включити до практикуму? Який маршрут обрати? Усе залежить
від наявного оточення. З чим саме доведеться зустрінутися учням? Яке
пізнавальне й виховне значення того, про що вони дізнаються? Очевидно,
розробляючи зміст практикуму, вчитель повинен співвіднести зміст
повторюваного матеріалу з вибраними об’єктами,  їх віддаленістю тощо.

Вісті з районів

Корецький район
У Корецькому районі викладання

фізики  та астрономії здійснюють 39
учителів. Шестеро з них мають
кваліфікаційну категорію "спеціаліст",  4   -
"спеціалісти ІІ категорії", 10 чоловік -
"спеціалісти І категорії", 19   - "спеціалісти
вищої категорії"; восьмеро мають звання
"вчитель-методист" (Ткачук О.М.,
Корецький НВК "Школа-ліцей",
Шуляк Н.Є., Корецький НВК "Школа-
ліцей", Басовець Є.А., Великомежиріцький
НВК "Школа-гімназія", Ковальчук І.В., Корецька ЗШ І-ІІІ
ступенів № 1, Остапчук О.О., Корецька ЗШ І-ІІІ ступенів
№ 1, Ляшук М.І., Корецька ЗШ І-ІІІ ступенів № 3,
Сухляк Н.М., Новокорецька ЗШ І-ІІІ ступенів, Мамай А.І.,
Крилівська ЗШ І-ІІІ ступенів), 6 чоловік мають звання
"старший учитель".

Відповідальний за стан викладання фізики в районі
методист райметодкабінету Григоренко Олександр
Володимирович.

Методична робота із вчителями фізики здійснюється
відповідно до затвердженого плану. Структура методичної
роботи з педагогами охоплює масові, групові а індивідуальні форми роботи, серед
них   методичне об'єднання, постійно діючі семінар-практикум, індивідуальні
методичні консультації, творча група вчителів фізики, школа молодого вчителя
фізики, опорна школа.

Три рази на рік проходить засідання районного методичного об'єднання, яким
керує вчитель-методист Корецької ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 Ковальчук Іван Віталійович,
та два рази на рік - семінар-практикум (керівник Бондарчук Анатолій
Володимирович, Сторожівська ЗШ І-ІІ ступенів).

На засіданнях розглядаються нормативно-правові документи щодо організації
навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики
викладання шкільної фізики, організація проведення позакласних заходів тощо.
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тіла і будь-якої  палиці — жердини,  поставленої  перпендикулярно до поверхні
землі, а H і h   — довжини тіла й палиці. Дуже корисно зосередити увагу учнів
на відшукуванні простих механізмів. Якщо буде можливість, варто підрахувати
виграш у силі та К.К.Д. одного з них, наприклад коловороту біля колодязя.

Практикум завершується розглядом явища тертя і земного тяжіння. Кожний
з учнів вказує на один з прикладів прояву цих явищ. Разом з учнями фантазуємо,
що трапилося б, якби раптово «зникли» тертя або земне тяжіння. Багато цікавих
прикладів з цього приводу вчитель може запозичити із статті «Якби не було
тертя».

Практикум в умовах природи з учнями  передбачає повторення теплових і
електричних явищ. Виконується перша група завдань: виміряти температуру
повітря в тіні та на сонці, температуру грунту на різній глибині, води в -
невеликому водоймищі. Здобуті результати порівнюються, учні роблять
практичні висновки. Учитель нагадує учням, що вода має значну питому
теплоємність, отже, навесні, хоча рівні площі поверхні води і землі дістають
однакову кількість тепла, вода має нижчу температуру. Потім пропонуємо
перевірити, чи однакову температуру покаже термометр на вітрі і в затишку.
Чому ж тоді людині холодніше на вітрі? В якому випадку термометр на вітрі
реєструватиме нижчу температуру?

У сонячний і теплий день учні спостерігають конвекцію повітря, що більш
помітна над асфальтом або чорною оранкою. Чому асфальт та чорна земля
мають вищу температуру, ніж трав’яний покрив або піщаний грунт? Як
пояснити переміщення повітря вгору, застосовуючи правило Архімеда?

Доки учні знаходилися на галявині або обабіч поля, температура грунту
підвищилася. За різницею температур пропонуємо підрахувати, яку кількість
теплоти дістав за цей час шар грунту товщиною 1 см і певної площі.  Величину
площі та густину грунту учні обчислюють, а значення питомої теплоємності
повідомляється (приблизно 1000 Дж/кг*град). Густину грунту визначають за
масою (чи вагою) невеликої кількості  грунту, зваженої динамометром у
коробці певного об’єму. Оскільки, виконуючи завдання, необхідно робити
досить складні математичні обчислення, то завдання краще запропонувати групі
сильніших учнів або розподілити всю роботу між двома-трьома групами.

Наступне коло питань стосується електричних явищ. Серед навколишніх тіл
учні називають провідники і непровідники електрики. Порівнюють
електропровідність води, землі, людського тіла та з’ясовують умови, за яких
вона збільшується.

Учитель зупиняє учнів недалеко від лінії електропередачі. З’ясовується, чому
проводи не натягнуті. А що може трапитись, якщо провисання буде значним?
Для чого служать фарфорові ізолятори? Скільки їх? А чи має ізоляцію кожний
з провідників лінії? Скільки їх у лінії електропередачі? Чому верхній провід
кріпиться до опори без ізоляторів? (Відповідь. Це грозозахисний стальний трос.
Він з’єднується із землею й під час грози відводить електричний заряд хмар у

Учні міських, і сільських шкіл насамперед можуть спостерігати рух
транспорту. Дається завдання визначити середню швидкість руху різних машин
на дорозі. Для цього треба знати відстань між двома помітними тілами,
розташованими вздовж дороги (телеграфні або освітлювальні стовпи, дерева,
каміння тощо) і час, протягом якого машина долає цю відстань. Для вимірювань
використовується секундомір або годинник із секундною стрілкою, рулетка,
мірний шнур. Кожна група вимірює швидкість різних тіл (легкового й
вантажного автомобілів, автобуса або будь-якої сільськогосподарської машини,
велосипедиста). Обабіч дороги визначається швидкість власного бігу. Здобуті
дані порівнюються, співставляються з нормами швидкостей, виражаються в
кілометрах за годину, заносяться до таблиці.

Кожному учневі доцільно дати завдання на окомірну оцінку відстаней з
наступною перевіркою здобутих даних рулеткою чи мірним шнуром. У зошитах
записуються обидва числа, підраховується у відсотках допущена похибка.

Звертається увага на відносність руху і швидкості. Пропонуємо учням
підрахувати швидкість руху автомобіля відносно інших машин, що їдуть в тому
самому напрямі і в протилежному. Більш підготовленим учням ставимо
питання: «Чи є у автомобіля частини, які рухаються відносно дороги з
швидкістю більшою або меншою за швидкість руху машини»? Із спостережень
вони мають зробити висновок, що верхня точка обода кожного колеса рухається
в два рази швидше, ніж автомобіль, а нижня — в момент стикання з дорогою
залишається нерухомою відносно дороги, хоч автомобіль весь час рухається.
Усім учням доцільно з’ясувати траєкторію руху точок обода колеса відносно
його осі і відносно дороги; форма траєкторії замальовується.

Ряд практичних завдань можна виконати в лісі на галявині, в парку, на
майданчику. На основі власних спостережень учні називають ряд фізичних
явищ (рух хмар, політ комахи, коливання гілок, трави, нагрівання землі,
щебетання птахів, гудіння мотора тощо), фізичні тіла, що їх оточують, і
речовини, з яких складаються тіла.

За допомогою висків перевіряється вертикальність деяких ліній, наприклад,
стіни будівлі, колони, стовбура дерева, огорожі. За барометром-анероїдом
визначається атмосферний тиск. Якщо є можливість, кілька учнів піднімаються
на пагорб чи на верхні поверхи будинку і визначають атмосферний тиск. Обидва
вимірювання порівнюються, за їх різницею визначається приблизна висота
підняття.

За відомою вагою, висотою підйому та виміряним часом підняття,
підраховується потужність, яку розвиває учень, піднімаючись повільно й бігом.

Можна якісно (а якщо можливо, то і на основі розрахунків) порівняти тиск,
який створюють різні оточуючі тіла. Сильним учням пропонують за густиною
речовини і виміряною висотою однорідного тіла (стіни будівлі, стовпа тощо)
визначити створюваний ними тиск. Учням показують, як в таких випадках
визначається висота: H/h=H1/h1 де H1 і h1 — довжина тіні відповідно від даного
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Тестова форма контролю знань учнів з
фізики

Перевірка знань, умінь та навичок учнів є необхідним
елементом навчального процесу з фізики. Її мета -
виявити рівень засвоєння навчального матеріалу, стан
знань та вмінь учнівського колективу загалом і кожного
учня зокрема. Це також необхідно для правильної
організації роботи вчителя та учнів.

Перевірка знань, умінь та навичок завжди була і є
водночас засобом повторення, поглиблення та
систематизації знань. У процесі навчання фізики її часто поєднують з
розв'язуванням різноманітних задач, виконанням лабораторних робіт, дослідів та
експериментів, сприяючи цим самим закріпленню в учнів необхідних умінь та
навичок, розвитку їх пам'яті, мислення та вміння правильно й раціонально
висловлювати свої думки, систематизації набутих знань.

Кожен тест складається з 24 тверджень, що відповідають змісту теми. Серед них
є висловлювання правильні і хибні. Учень має визначити, правильне чи хибне це
висловлювання, і записати відповідь відповідною цифрою: якщо твердження
правильне, учень ставить знак "+", хибне - "-". Застосування знаків замість слів
істотно спрощує перевірку виконаних робіт.

Зміст тесту сформований так, що кожне запитання, що входить до
висловлювання, повторюється двічі, але з різними формулюваннями. Це значно
зменшує можливість механічного вгадування відповідей, адже відповіді
зараховуються лише тоді, коли на обидва такі твердження дано правильні відповіді.
Правильні відповіді на 12 пар тверджень оцінюються у 12 балів.

Кожен тест складено у чотирьох варіантах. Зміст усіх варіантів тесту однаковий,
але послідовність тверджень у кожному варіанті інша. Таке число варіантів
необхідне для того, щоб учитель міг, не повторюючись, провести однакову
перевірку знань теми у паралельних класах чи навіть в одному класі, але вже за
іншим варіантом.

Поурочне тематичне тестування можна проводити як у кінці уроку після
завершення вивчення відповідної теми чи тем, що дає змогу учням закріпити
набуті знання, так і на початку наступного уроку з метою фронтальної перевірки
знань. У першому випадку результати тестування оцінюються лише з метою
активізувати навчальну діяльність учня для роботи над певною темою, у другому
- може виставлятися оцінка. Рішення про те, виставляти чи не виставляти оцінку,
приймає вчитель. Така форма контролю дає змогу перевірити одразу весь клас,
що, враховуючи високу щільність навчального матеріалу, є істотною перевагою,
оскільки на індивідуальне опитування учнів учитель може виділити лічені хвилини,
а отже, велика частина учнів узагалі не матиме поточних оцінок.

землю, захищаючи тим самим ізоляцію фарфорових гірлянд від пробою). Біля
високовольтної лінії іноді чути безперервний тріск. Що це? Учням варто
пояснити, що в повітрі навколо проводів утворюється сильне електричне поле,
в якому молекули газів повітря іонізуються.

Як розрахункові можуть бути такі завдання: 1) підрахувати вагу мідних
проводів між двома щоглами (врахувати, що найменший переріз проводу
повітряних ліній становить 10 мм2); оскільки задана величина — мінімальна, то
і здобута вага проводу — найменша з можливої;

2) обчислити, який опір  кожного з проводів на ділянці між двома опорами;
якої величини напруга витрачається на подолання опору, якщо в проводах
проходить струм у 50 ампер; скільки при цьому електроенергії безповоротно
перетворюється на тепло протягом 1 год. Увага учнів звертається на те, що
здобуті числа стосуються невеликої ділянки лінії. У скільки ж разів вони
збільшаться, якщо врахувати відстані, на  які сягають сьогодні лінії
електропередач.

Якщо учні повністю осмислять виконувану роботу, вони зможуть пояснити,
чому птахи вільно сидять на проводах, а для людини доторкування до них
неминуче смертельне. Але й птах, якщо ненароком торкнеться дзьобом чи
крилом стовпа і замкне своїм тілом провід на землю, каменем падає вниз.

Навколо провідника із струмом утворюється магнітне поле. Таке поле існує
і навколо лінії електропередач. Чи виявить його магнітна стрілка? Як її треба
розташувати? У цей час інша група на віддалі від лінії електропередачі
«досліджує» магнітні властивості Землі. Визначають напрям розташування
магнітної стрілки на поверхні землі, а за ним — напрями на магнітні полюси та
місцеположення кожного з них.

Третій групі пропонується за Сонцем і годинником визначити сторони
горизонту і перевірити за показами компаса. Виконуючи завдання, слід мати
на увазі, що опівдні Сонце знаходиться строго на півдні. Отже, якщо зараз,
наприклад, чотири години, то треба спрямувати годинну стрілку годинника на
Сонце, потім, не повертаючи корпуса годинника, провести уявну лінію «око—
цифра 12», яка і вкаже на лінії горизонту південь.

Звичайно, роботи практикуму за змістом можуть бути й іншими. Усе
залежить від природних умов, можливостей фізкабінету і того, що вчитель
вважає за доцільне повторити в такій формі.

Є.А.Басовець,
вчитель фізики Великомежиріцького НВК Корецького р-ну
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ТЕСТ 2
Швидкість руху та одиниці швидкості. Середня швидкість нерівномірного руху.

Графічне зображення рівномірного руху тіла

Варіант 1
1. Під час перебування у вагоні поїзда жодними спостереженнями не можна

визначити швидкість руху.
2. Середню швидкість нерівномірного руху до його завершення визначити

неможливо.
3. Швидкість будь-якого руху без спідометра визначити неможливо.
4. За деяких умов швидкість рухомого автомобіля може дорівнювати нулю.
5. Середню швидкість нерівномірного руху визначити неможливо.
6. Вертикальна ділянка на графіку шляху означає, що тіло певний час було

нерухомим.
7. Щоб визначити швидкість рівномірного руху, може вистачити рулетки і

секундоміра.
8. Швидкість 10 м/с більша, ніж швидкість 20 км/год.
9. За графіком швидкості визначити пройдений шлях неможливо.
10. Швидкість 5 км/год менша, ніж швидкість 5 м/с.
11. На графіку швидкості пройдений шлях пропорційний площі під графіком.
12. При визначенні середньої швидкості рівномірного руху
необов'язково знати початкове і кінцеве положення тіла.
13. Швидкість 1 м/с дорівнює швидкості 1 км/год.
14. Швидкість 1м/с дорівнює швидкості 3,6 км/год.
15. При визначенні швидкості рівномірного руху автомобіля на деякій ділянці шляху

неможливо обійтися без вибору системи відліку.
16. Для визначення швидкості руху слід врахувати, у якій системі відліку

розглядається цей рух.
17. При визначенні середньої швидкості треба до часу, протягом якого відбувався

рух, віднести і час, протягом якого тіло перебувало у нерухомому стані.
18. Графік швидкості рівномірного прямолінійного руху є прямою, паралельною

до осі часу.
19. Горизонтальна ділянка на графіку шляху означає, що тіло певний час було

нерухомим.
20. Середня швидкість нерівномірного руху - це відношення всього пройденого

шляху до часу, протягом якого тривав цей рух.
21. Графік шляху рівномірного прямолінійного руху є прямою, паралельною до

осі часу.
22. Значення швидкості руху можна характеризувати лише відносно певного тіла.
23. Спідометр автомобіля показує середню швидкість його руху.
24. Якщо у процесі руху тіло протягом якогось часу перебувало у нерухомому

стані, побудувати графік такого руху неможливо.

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

ТЕСТ1
Механічний рух. Відносність руху. Поступальний рух. Траєкторія. Шлях.

Рівномірний і нерівномірний рухи

Варіант 1
1. Траєкторія і шлях є рівноцінними поняттями і можуть бути замінені одне на

інше.
2. Існують тіла, які є нерухомими відносно всіх інших тіл.
3. Механічний рух здійснюють усі тіла незалежно від їх стану та зовнішніх умов.
4. Зміна положення тіла відносно навколишніх тіл є необов'язковою ознакою його

механічного руху.
5. Траєкторія і шлях є взаємопов'язаними поняттями, але вони не замінюють одне

одного.
6. Траєкторія є сукупністю точок, у яких побувало тіло під час свого руху.
7. Шлях завжди дорівнює довжині траєкторії, якою рухалося тіло.
8. Один і той самий рух може одночасно мати різні властивості.
9. Рідина чи газ здатні рухатися як тверде тіло.
10. Якщо тіло рухається, коли на нього не діють інші тіла, то воно рухається за

інерцією.
11. Під час поступального руху всі точки тіла рухаються однаково.
12. Випадки, коли шлях дорівнює довжині траєкторії, неможливі.
13. Будь-яке тіло, що має одну вісь обертання, має точку, що здатна рухатися

поступально.
14. Переважна більшість механічних рухів є рівномірними.
15. Під час руху в деяких випадках тіло може не змінювати свого положення відносно

іншого тіла.
16. Тіло не рухатиметься, якщо на нього не діятимуть інші тіла.
17. Рухомі тіла інколи можна вважати нерухомими.
18. Рух будь-якого тіла можна розглядати лише відносно іншого тіла.
19. Траєкторія руху тіла може бути невидимою.
20. Переважна більшість механічних рухів є нерівномірними.
21. Колесо автомобіля не має жодної точки, що рухається поступально.
22. Механічний рух можуть здійснювати лише тверді тіла.
23. Існують тіла, різні частини яких рухаються різними траєкторіями.
24. Всі види механічних рухів є поступальними рухами.
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Використання фронтального
експерименту на уроках фізики

 Фронтальні експериментальні завдання - це
короткочасні спостереження, вимірювання та досліди,
тісно пов'язані з темою уроку. Такі завдання дозволяють
вести вивчення теоретичних питань на
експериментальній основі. Здійснюється експеримент
на простому обладнанні.

Основне призначення фронтального експерименту:
Освітня функція: сприяє формуванню у учнів

теоретичних знань; інтелектуальних і практичних умінь
і навичок, в тому числі умінь виконувати прості спостереження, вимірювання та
досліди, поводитися з приладами.

Розвиваюча функція:  сприяє розвитку мислення учнів, тому що спонукає їх до
виконання розумових операцій.

Виховна функція:  сприяє розвитку самостійності й ініціативи учнів.
Як приклад, можна розглянути фронтальний експеримент за темою "Механічні

коливання".
Дослід № 1. Вивчення вільних коливань вантажу, підвішеного на гумовому

шнурі, вантажу, підвішеного на нитці.
Мета: з'ясувати умови виникнення вільних коливань.
Обладнання: вантаж масою 100 г, шнур гумовий, кулька діаметром 25мм на

нитці.
Підказка. Виведіть вантаж з положення рівноваги і дайте відповідь на питання:
1). Під дією яких сил маятник робить коливання?
2). Чому коливання маятника поступово загасають?
Дослід № 2. Перетворення енергії при коливальному русі.
Мета: спостереження перетворення потенціальної енергії в кінетичну енергію і

назад при коливальному русі.
Обладнання: вантаж масою 100 г, шнур гумовий, кулька діаметром 25мм на

нитці.
Підказка. Спостерігаючи за коливаннями кожного з маятників, дайте відповідь

на питання:
1). У якому становищі нестійке тіло має найбільше і найменше значення

потенціальної енергії?
2). У якому становищі нестійке тіло має найбільше і найменше значення

кінетичної енергії?
3). Чи змінюється повна механічна енергія, якщо опір повітря не враховувати?
Дослід № 3. Вимірювання амплітуди, періоду, частоти коливань нитяного

(математичного) маятника.
Обладнання: нитяний маятник, лінійка вимірювальна, секундомір.
Підказка. 1). Підніміть маятник над лінійкою так, щоб центр ваги кульки

знаходився навпроти нульового розподілу шкали лінійки, а кулька майже торкалася

ТЕСТ З
Обертальний рух. Період обертання. Коливальний рух.

Амплітуда, період і частота коливань
Варіант 1

1. У природі обертальні рухи не трапляються.
2. Період коливань математичного маятника зростає при збільшенні його маси.
3. Коливальні рухи можуть здійснювати лише маятники.
4. Рух Землі навколо Сонця є рухом по колу.
5. Поршень двигуна автомобіля, що здійснює періодичні рухи, можна вважати

маятником.
6. Гойдання гілки дерева під поривами вітру є коливальним рухом.
7. Механічні коливання завжди є затухаючими.
8. Період обертання тіла від кількості обертів, що воно робить за хвилину, не

залежить.
9. Не всі рухи, під час яких рухоме тіло через рівні проміжки часу займає початкове

положення, є коливальними.
10. Період коливань маятника від частоти його коливань не залежить.
11. Вібрація є різновидом механічних коливань.
12. Під час рівномірного обертального руху навколо центра обертання тіло

періодично займає початкове положення.
13. Період коливань математичного маятника зростає при збільшенні довжини

нитки.
14. Зі збільшенням довжини математичного маятника він проходить положення

рівноваги з більшою швидкістю.
15. Коливальний і обертальний рухи є періодичними рухами.
16. Зі збільшенням амплітуди коливань математичного маятника він проходить

положення рівноваги з більшою швидкістю.
17. Коливальний і обертальний рухи спільних ознак не мають.
18. Будь-яке тіло, що коливається, є маятником.
19. У природі коливальні рухи не трапляються.
20. Всі звукові коливання є причиною вібрацій.
21. Обертаючись навколо Землі, Місяць періодично займає початкове положення

у просторі.
22. Чим довше обертається тіло, тим більшим є період його обертання.
23. Коливання маятника годинника є затухаючими коливаннями.
24. Період і частота коливань маятника є взаємно оберненими величинами.

О.О.Остапчук,
вчитель фізики ЗОШ № 1 м.Корця
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Відеодемонстрації  на  уроках  фізики
Фізика займає одне з важливих місць серед дисциплін в школі. Як учбовий

предмет вона створює в учнів уявлення про наукову картину світу.
Серед багатьох методів, якими користується сучасна наука, особливе значення

має експеримент, що став в руках учених найбільш дієвим способом пізнання.
Особливе значення має експеримент на початку вивчення, тобто в 7-8-х класах,

коли учні вперше приступають до вивчення систематичного курсу фізики. Тут
якість більшості уроків по фізиці багато в чому залежить від того, наскільки вдало
підібраний, підготовлений і проведений експеримент під час учбових занять.

Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути
продемонстровані. Наприклад, це явища мікросвіту,  швидкоплинні процеси або
досліди з приладами, відсутніми в кабінеті. В результаті учні зазнають труднощі в їх
вивченні, оскільки не в змозі в думках їх представити.

Але з цього положення можна знайти вихід - використовувати відеодемонстрації
на уроках різних типів.За допомогою засобів відеотехніки можливе формування і
відтворення мультимедійного матеріалу в повному об'ємі.

До переваг відеотехніки, що визначають необхідність її використання в сучасному
учбовому процесі, необхідно віднести наступні:

-  Можливість підготовки демонстраційних матеріалів задовго до проведення
учбових занять і відлагодження їх із застосуванням методів, недоступних в звичайній
аудиторії. Наприклад: зйомка в найрізноманітніших природних умовах- під водою,
в космосі; зйомка сповільнених процесів, що тривають декілька годин або діб;
зйомка швидкоплинних процесів, недоступних людському оку в звичайних умовах;
зйомка процесів, що протікають в агресивному середовищі, при сильному
опроміненні та ін.;

-  Можливість вживання макрозйомки для демонстрації крупним планом дрібних
об'єктів спостереження - елементів мікросхем, деталей механізмів, вимірювальних
приладів і т. д.;

-  Формування комбінованих зображень - зміна масштабу зображення,
поєднання декількох зображень в полі кадру, виділення кольором інформативних
ділянок;

-  Забезпечення, при необхідності, відеозапису учбових або інших програм, що
транслюються по центральному або місцевому телебаченню;

-  Можливість самостійного монтажу учбових відеофільмів відповідно до потреб
програми вчення, у тому числі з використанням відеоматеріалів, знятих в різний
час і на різних об'єктах професійними операторами, а також студентами і
викладачами, що мають в своєму розпорядженні побутову відеотехніку;

-  Наявність можливості індивідуального і групового багаторазового перегляду
окремих фрагментів учбових відеофільмів і знятого відеоматеріалу для кращого їх
засвоєння;

-  Можливість призупинення демонстрованого матеріалу у будь-який момент

її. Відхиліть маятник від положення рівноваги на невеликий кут і відпустіть.
2). Виміряйте середню амплітуду коливань маятника.
3). Виміряйте час, за який маятник зробить 10 повних коливань.
4). Розрахуйте період і частоту коливань.
Дослід № 4. Вивчення фази коливань маятників.
Мета: спостереження і порівняння одночасного руху двох нитяних маятників

при різній різниці фаз їх коливань.
Обладнання: штатив, два нитяних маятники однакової довжини.
Підказка: 1). Відхиліть один маятник від положення рівноваги на невелику

відстань і відпустіть. Спостерігайте за коливаннями маятника. В яких положеннях
щодо положення рівноваги знаходиться маятник, якщо фаза його коливань дорівнює
,/2, 3/2,2?

2). Відхиліть обидва маятника в протилежні сторони від положення рівноваги і
одночасно відпустіть їх. З якою різницею фаз коливаються маятники?

3). Приведіть обидва маятника в коливання з різницею фаз 0,/2 .
Дослід № 5. Проблемне завдання. "З'ясувати, від чого залежить період коливань

нитяного маятника".
Мета1: з'ясуйте, чи залежить період коливань нитяного маятника від його маси.
Обладнання: штатив, нитка, набір гир масою 100,50,20 г, секундомір.
Підказка. Не змінюючи довжину маятника, визначте періоди коливань маятника,

коли його маса дорівнює 100,50,20 г. Сформулюйте висновок.
Мета 2: з'ясуйте, чи залежить період коливань маятника від амплітуди коливань.
Обладнання: штатив з муфтою і лапкою, маятник довільної довжини,

транспортир, секундомір.
Підказка. Відхилити маятник від положення рівноваги на 100 і визначте період

коливань. Аналогічні вимірювання і обчислення виконайте при відхилення нитки
від вертикалі на 200. Сформулюйте висновок.

Мета 3: з'ясуйте, чи залежить період коливань нитяного маятника від його
довжини.

Обладнання: штатив з муфтою і лапкою, маятник довільної довжини, лінійка,
секундомір.

Підказка. Визначте період коливань маятника довжиною 1м. Зменшіть довжину
в 2 рази, визначте період коливань. Зменшіть довжину ще в 2рази, визначте період
коливань.  Сформулюйте висновок.

Дослід № 6. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою
математичного маятника.

Оскільки робота виконується без інструкції, то ступінь самостійності учнів
виявляється більш високою, ніж при традиційному способі проведення лабораторної
роботи.

Дослід № 7. Перевірте на досліді, що періоди коливань математичного і конічного
маятників однакової довжини рівні між собою. Доведіть це теоретично.

І.В.Ковальчук,
вчитель фізики ЗОШ № 1 м.Корця
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Астрономія

Вивчення законів Кеплера
на уроках астрономії

За рішенням Генеральної асамблеї ООН 2009 рік був
Міжнародним роком астрономії на честь 400-літнього
ювілею дослідження небесних тіл за допомогою
телескопів. Однак 1609 рік привніс в історію науки ще
одну велику подію: Йоганн Кеплер опублікував трактат,
де були викладені два закони руху планет, які зараз мають
його ім'я (третій, і останній, закон з'явився в пресі на десять
років пізніше). Так що для астрономії 2009 рік - двічі
ювілейний.

На жаль, в шкільній програмі з фізики та астрономії вивченню законів Кеплера
не надають належної уваги. Розгляд законів руху планет, як одного з відправних
пунктів побудови закону всесвітнього тяжіння на уроках фізики, вже швидше
сьогодні сприймається багатьма як прояв доброї волі педагога.  Також, в залежності
від обраного профілю навчання у випускних класах, ці питання можуть розглядатись
оглядово, або не розглядатись взагалі.   Мені хотілося б з'ясувати які питання відносно
цих базових законів потрібно розглядати з учнями.

В першу чергу готуючись до уроку вчитель ставить перед собою завдання,
яких прагне досягнути, в залежності від кількості виділених годин. Типово це може
бути так:

1. Освітні завдання:
- продовжити формування поняття "еліпс" (визначення, фокуси, центр,

ексцентриситет, радіуси-вектори, велика й мала півосі, спосіб побудови);
- увести нові поняття: орбіта планети, афелій (апогей), перигелій (перигей),

астрономічна одиниця;
- вивчити закони Кеплера;
- використати розв’язування завдань для продовження формування

розрахункових навичок.
2. Виховні завдання:
- показати, що відкриття законів Кеплера - приклад пізнаванності світу і його

закономірностей.
- вивчаючи спостережувані явища (видимий рух планет на тлі зоряного неба),

людина осягає їхню сутність (геліоцентрична система Коперника) і відкриває закони
природи (закони Кеплера).

3. Розвиваючі завдання:
- показати учнем, що відкриття законів Кеплера являє собою наступний (після

відкриття геліоцентричної системи) крок пізнання Сонячної системи (еліптичність

(режим стоп-кадру) для проведення необхідних роз'яснень;
-  Можливість заочного ознайомлення учнів з експозицією спеціалізованих

виставок, з новітніми досягненнями науки і техніки, з апаратами і процесами,
знятими на виробництві, динамікою технологічних і виробничих процесів;

Практика використання відеодемонстрацій показує, що вони можуть бути
хорошим доповненням до експерименту, що проводиться на уроці. Вчитель може
доповнити ними натурні демонстрації. Це дає цілий ряд переваг. По-перше, дрібні
деталі установок і невеликі розміри деяких значимих явищ, які погано помітні з
робочих місць учнів, можна при необхідності показати на весь екран. По-друге, на
відеозаписі можна маніпулювати часом, тобто розтягнути швидкоплинний процес
(спалах кресала, падіння тіл), або значно скоротити розтягнуті в часі процеси (дифузія
в рідинах). По-третє, в разі складної електричної схеми установки зручно спершу
показати і роз'яснити принципову схему, а потім співвіднести її з монтажною
схемою. По-четверте, можна продемонструвати природні явища, недоступні
безпосередньому спостереженню на уроці: розряд блискавки, припливи і відпливи,
падіння тіл і так далі.

Відеодемонстрація є не заміною живого експерименту, а новою складовою
частиною засобів наочності і доповненням до системи навчального експерименту.

- Який би не був цікавий фізичний дослід з точки зору яскравості, виразності
демонстрованого явища, яким би не здавався він важливим для правильного
розуміння фізики, він буде не більше ніж розважальним, якщо не увійде органічно
до контексту викладу учбового матеріалу.

- Також як і в реальному демонстраційному експерименті, при відеозаписі
фізичних дослідів немає необхідності прагнути до точності виконуваних вимірів,
оскільки демонстраційні досліди призначені, в основному показувати зв'язки між
фізичними явищами з якісного боку. Підвищення точності вимірів в цьому випадку
збільшує час виконання демонстрацій і, як правило, викликає появу пауз, що заважає
цілісності сприйняття даного питання.

- Дублювання дослідів одного змісту з використанням різних демонстрацій
дозволяє учням глибше проникнути в сутність явища, що вивчається (виникає
можливість виділити загальне, значиме при показі і відвести на другий план
випадкове, супутнє). Повторна демонстрація досліду необхідна в разі складності
явища, або його швидкого протікання, коли при показі не всі учні можуть або
встигають відмітити головне.

- Дуже корисна збірка демонстраційної установки на очах учнів. Хоча така
підготовка демонстрації вимагає часу, він не буде витрачений даремно: відбудеться
мобілізація уваги учнів, і демонстрація досліду буде сприйнята ними вже
"підготовленим мозком" - буде усвідомлена роль кожного приладу, просторове
розташування окремих частин установки, їх взаємодія.

Ю.Г.Шроль,
вчитель фізики Користської ЗОШ Корецького р-ну
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Розтлумачивши зміст другого закону потрібно було б зазначити, що Кеплер
вже тоді пов'язував різну швидкість з різною відстанню між тілами та різним
взаємним впливом. Це, звичайно, могло бути поштовхом для Ньютона. Саме Кеплер
сформулював теорію припливів і відпливів.

Розглянувши третій закон Кеплера, я, зазвичай , прошу учнів зробити своєрідний
опорний конспект до цих законів у формі малюнка:

Не можна також обминути увагою те, що в1611 році Кеплер удосконалив
телескоп. Він замінив розсіювальну лінзу збиральною. Це дозволило збільшити
поле зору, хоча отримане зображення було перевернутим. Майже всі наступні
телескопи-рефрактори були побудовані по системі Кеплера.

Саме тому, можливо, на честь Кеплера було названо новий орбітальний телескоп
призначенням якого є досліджувати нові планетні системи.

Щодо розв'язування розрахункових задач, то в рамках одного - двох насичених
уроків мені не вдається розв'язати з учнями достатню кількість. Тому зазвичай як
повторювальний матеріал їх додатково використовую під час вивчення планетної
системи - коли виучуваний матеріал має більш якісний характер а в термінології не
з'являється майже нічого нового. Хоча використовувати у завданнях тематичного
оцінювання ці задачі мабуть не зовсім правомірно.

Приклади самих задач я поки залишаю поза зором, так як в залежності від
можливостей класу і навантаження учитель має сам вирішити їх необхідний рівень.
Робота вчителя є творчою і не може бути для творчості окреслених меж.

О.А.Сокотун,
вч итель фізики Оженинської ЗОШ № 2 Острозького р-ну

орбіт, нерівномірний рух планет навколо Сонця, строга математична залежність
між відстанями й періодами обертань планет).

Поняття "еліпс" не обов'язково може бути добре знайоме учням, але є основою
для розуміння першого закону Кеплера.

Також це необхідно для повноцінного розуміння орбіти планети.
Найближчу до Сонця точку орбіти називають перигелієм (грец. пери - біля,

біля; Геліос - Сонце), а найбільш віддалену - афелієм (грец. апо - вдалині).

Обовязково треба зазначити що по еліптичних орбітах рухаються не лише
планети, але і їх природні та штучні супутники. Більше того, такий рух притаманний
усім стійким гравітаційним системам, і у випадку тіл спів розмірної  маси обертання
відбувається навколо їх спільного центра мас.

Центр
Місяця

Центр
мас

Центр
Землі

Обертання центра Землі
навколо центра мас

перигелій
афелій

велика піввісь
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2. Астрономічні диктанти.
Зачитую запитання, а учні дають дуже коротку відповідь, навіть одним словом.

За кожну правильну відповідь - 0,5 бала  або 1 бал. Наприклад, після вивчення
планет і малих тіл Сонячної системи проводжу такий диктант:

1. Планета, 4 супутники якої називають галілеєвими.
2. Найближча до Сонця планета.
3. Що знаходиться між  Марсом і Юпітером?
4. У якої планети дуже сильний "парниковий ефект"?
5. Планета з частими пиловими бурями.
6. На якій планеті є Велика Червона Пляма?
7. Найближче до нас небесне тіло.
8. Як по-іншому називають "падаючі зорі"?
9. Планета, покрита в основному водою.
10. В якої планети найбільший період обертання навколо осі?
11. Яке відкриття було зроблено в перший день ХІХ століття?
12. Планета, відкрита "на кінчику пера".
13. Яка планета могла б плавати у воді?
14. "Хвостате" небесне тіло.
15. Планета, що має найбільший зоряний період обертання.
16. Планета, атмосферу якої  відкрив М. Ломоносов ?
17. Як називають небесні тіла, які випадають на Землю?
18. Частиною якого члена Сонячної системи міг бути Тунгуський метеорит?
19. Яка планета має найбільше супутників?
20. Які планети, крім Сатурна, мають кільця?
21. Які планети не мають супутників?
22. Хто вперше побачив гори на Місяці?
23. На які тіла Сонячної системи зроблені м'які посадки?
24. Яку планету називають "сестрою" Землі?
Відповіді на диктант:

1.  Юпітер.              2.  Меркурій.           3.  Астероїди.            4.   Венера.
5.  Марс.                  6.  Юпітер.               7.  Місяць.                 8.   Метеори.
10.  Земля.               10.  Венера.              11.  Астероїд.            12.   Нептун.
13. Сатурн.             14.  Комета.             15.  Плутон.                16.  Венера.
17. Метеорити.       18.  Комета.             19.  Сатурн.
20. Юпітер,  Уран,  Нептун.                    21.   Меркурій, Венера.
22. Галілей.            23.  Місяць, Венера, Марс.                        24.  Венера.
3. Кросворди, які складають учні, зашифровуючи своє прізвище як "відомого

астронома".
Ось для прикладу такий кросворд:

Шляхи та методи зацікавлення учнів
астрономією

Так як у навчальних планах з астрономії у звичайних
школах виділено  17 годин, то вчителю доводиться
викручуватись, щоб якимось чином зацікавити учнів, а
також опитати їх, оцінити  знання.

1. Використання "поточних" тестів.
На окремих уроках використовую короткочасні тестові

завдання, що мають 4-6 завдань. Перевіряю виконання
тестів за допомогою шаблона, зробленого з цупкого
паперу з прорізами у вікнах правильних відповідей.
Використовую багатоваріантні тести, які можна пропонувати всім учням або
окремим. Час написання і перевірки 12-15 хв.

Наприклад, на уроці "Планети Сонячної системи" використовую  тести, де за
кожну правильну відповідь - 3 бали, якщо в тесті 4 запитання, або 2 бали, якщо
запитань 6. В кожному тесті обов'язковим є питання, відповідь на яке можна одержати
за допомогою рухомої карти зоряного неба.

На уроці "Зорі та їх фізичні характеристики " один з варіантів тесту може бути
таким:

1. Що таке світність зорі?
А. Дійсна сила світла зорі;
Б. Сила світла, яке випромінює зоря на небі;
В. Відношення дійсної сили світла зорі до дійсного  блиску Сонця;
Г. Відношення  яскравості Сонця до дійсного блиску зорі.
2. Що таке парсек?
А. Середня відстань від зорі до Сонця;
Б. Відстань, яку світло проходить за рік;
В. Відстань, яка відповідає паралаксу в 1 ;
Г. Відстань найкращого зору.
3. Неозброєним оком на небі можна побачити найслабкіші зорі до такої видимої

зоряної величини:
А. +1m  ; Б. +6m  ; В. +10m  ; Г. -1m .
4. Зорі якого кольору мають найнижчу температуру?
А. Білі;  Б. Жовті;  В.Зелені  Г. Червоні.
5. В якому сузір'ї знаходиться  зоря, що має такі екваторіальні координати:
  =12h 56m ;   =+38,6 0?
 А. Волопаса;  Б.  Гончих Псів;  В. Ліри;  Г. Геркулеса.
6. Обчислити радіус зорі Антарес (  Скорпіона), якщо її світність 6300, а

температура поверхні 3000 К.
 А.  295 радіусів Сонця;  Б. 29,5 радіусів Сонця;
 В.  1000 радіусів  Сонця;  Г. На такій відстані обчислити неможливо.
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  N 2
                                                 РУХ  І  ФАЗИ  МІСЯЦЯ
Посібники і прилади: Глобус Місяця, карта Місяця, рухома карта зоряного неба,

календар, годинник, шкільний астрономічний календар.
                                                      План спостережень.
1. Познайомитись з чотирма основними фазами Місяця (за підручником і

календарем).
2. Провести спостереження повного циклу зміни фаз Місяця і його положення

на небі.
3. Записати момент "нового Місяця" (за календарем).
4. Через 3-4 дні після цього (Місяць у вигляді вузького серпика на заході, низько

над горизонтом) зарисуйте його вигляд у журналі спостережень і запишіть
положення відносно сторін горизонту.

5. Повторювати спостереження приблизно в один і той же час через 3-4 дні,
замічаючи , як змінюється вигляд Місяця, його положення відносно Сонця (або
відносно зірок).

6. Якщо спостерігаються незвичайні явища: попелясте світло частини
місячного диска, світлі вінці, круги і плями навколо Місяця , покриття ним зір,
затемнення, то  їх спостерігати особливо уважно, зарисувати і записати в зошиті
спостережень.

7. На основі даних спостережень  скласти короткий звіт про послідовність зміни
фаз і видимий рух Місяця серед зірок.

6. Опис зорі.
Під час вивчення теми "Зорі та галактики. Всесвіт" даю довготривале завдання

- зробити опис зорі за планом. В кінці підручника  є список 20 зірок, тому кожен
учень робить опис "своєї" зорі.

Коротка  характеристика  зорі
1. Зоря, cузір'я.
2. Власна  назва  зорі.
3. Видима зоряна величина  (m).
4. Відстань (r) , виражена в пк і св.р.:
                  rсв. р. = 3,26*rпк
5. Паралакс  () , виміряний в секундах дуги:
                  ’’ = 1/rпк
6. Спектральний клас. (Взяти із "Атласа зоряного неба", І .Климишина -  на

стенді).
 7.    Колір зорі.
(Розподіл кольорів - в  залежності від спектрального класу - приблизно  такий:

О - голубі, В - біло-голубі, А - білі, F - біло-жовті, G - жовті, К - оранжеві, М - червоні).
8.   Температура (І. Климишин, Атлас зоряного неба).
9. Абсолютна зоряна величина (тобто величина, яку мала б зірка,
перебуваючи на відстані 10 пк).

 2  4   6      
       7 8 9 10  
1    5       11 

Р О Ж К О  І В А Н Н А 
            
            
            
            

 1. Траєкторія руху планети. (Орбіта).
2. Шар пилу на Місяці. (Реголіт).
3. Одна з найбільших таємниць Всесвіту. (Життя).
4. Точка небесної сфери, в напрямі якої рухається Сонце. (Апекс).
5. Одне з малих тіл Сонячної системи. (Комета).
6. Вчений, який відкрив плями на Сонці. (Галілей).
7.  Зодіакальне сузір'я. (Діва).
8. Планета Сонячної системи, відкрита Гершелем. (Уран).
9. Найвища точка небесної сфери. (Зеніт).
10.   Лебедя. (Денеб).
11. Одиниця відстані в астрономії. (Парсек).
4. "Німа" карта зоряного неба.
У кабінеті фізики є астрономічний стенд, однією з частин якого є карта зоряного

неба, де на чорному фоні зображено вигляд біля 30 сузір'їв, нанесених білою
фарбою. Після перших уроків астрономії, а також після спостережень  зоряного
неба можна перевірити, як учні знають вигляд сузір'їв. Під картою висить
"прейскурант" - скільки треба показати сузір'їв на яку оцінку.

5. Астрономічні спостереження.
Такі спостереження учні проводять в позаурочний час під моїм керівництвом,

а також самостійно, якщо тема спостереження не передбачає використання
телескопа.

Я виготовила для учнів "Зошит астрономічних спостережень", в якому є 6
практичних робіт з планом проведення, а наступна сторінка чиста, де можна зробити
звіт. Звичайно, більшість учнів не виконають всі роботи, а дехто спише, тому до
окремих робіт даю індивідуальні картки.

 Наприклад, до роботи "Вивчення сузір'їв зоряного неба" маю картки з
координатами трьох пар зірок, між якими треба знайти кутові відстані за допомогою
універсального кутоміра. А до робіт "Рух і фази Місяця" та "Спостереження Сонця"
вказую певні місяці спостережень.

Ось одна з практичних робіт:
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Погляньте, на небі Туманність Велика, 
В «мечі Оріона» міститься вона. 
Всім видно? Бо вже нас Юпітер покликав, 
Ось прямо з-за обрію він вирина». 

«А що це за біле, як перли, намисто 
Летить за ним слідом, як бджоли на мед?» 
«Супутники – Іо, Європа, Каллісто, 
А також найбільший з усіх – Ганімед». 

«Ви нам покажіть Скорпіона на небі. 
Де Лев, Близнюки, Риби, Діва і Рак?» 
«Це протягом року дивитися треба, 
За ніч не побачити весь зодіак». 

Я міф розповім про небесних Ведмедів, 
Дракона, що старанно їх стереже, 
Пегаса, Персея, Кита , Андромеду… 
Хай пам'ять дитяча усе збереже. 

Спокволу і ніч опустилась на плечі,  
Пора всім прощатись, бо пізній вже час, 
Серпанковий ранок і зоряний вечір, 
І сонячний день в нас ще будуть не раз. 

Пішли мої учні, а я залишуся, 
І ти всім нам, небо, сьогодні пробач 
За те, що величну виставу дивлюся  
Тепер тільки я – твій єдиний глядач. 

астрофізика" треба з 9-го класу і добре б мати в школі астрономічний гурток, де
діти привчаються до спостережень із 5-6 класу.

12. Інші види зацікавлення учнів астрономією.
Перерахую тільки методи: використання ППЗ "Астрономія. 11 клас "ЗАТ

Транспортні системи" (його використовуємо чи не на кожному уроці і під час
вивчення нового матеріалу, і під час перевірки знань),  навчальні програми "Redshift-
3", "Енциклопедія Сонячної системи", "Відкрита астрономія", "Восьме небо" та ін.
Також є така радіопередача "АВС" - науково-пізнавальна передача для шкільного
юнацтва.

13. Ще про один "метод". До мене іноді приходить муза Уранія - покровителька
астрономії, - і тоді виходять вірші. Так як 2009 рік оголошено Міжнародним Роком
Астрономії, то я написала цикл віршів, присвячених різним небесним тілам та
явищам. Ось один з них

 Зоряна прогулянка

"Сьогодні вночі буде  зоряне небо",-
Якось повідомила учням своїм, -
"Тому телескоп нам настроїти треба,
Про все, що я знаю, я вам розповім.

Далекі галактики, зорі, планети,
Туманності будуть дивитись на нас.
Можливо, нам вдасться побачить комету,
Якщо підходящий на це буде час".

І ось телескоп вже стоїть на порозі,
А небо вдягнуло вечірнє вбрання,
І ми вже далеко в космічній дорозі
Мандруємо разом собі навмання.

На заході Місяць, як срібна підкова,
Бо це - молодик і заходить він рано,
Тому я запрошую всіх до розмови
Про кратери, цирки, моря, океани.

А трохи лівіше - красуня Венера,
Від блиску її навіть тінь на землі,
На ній Ломоносов відкрив атмосферу.
"Дивіться, он ріжки у неї малі!"

"Це - фаза, іще Галілеєм відкрита,
І в цьому немає ніякого дива".
"Ото було б добре туди полетіти!"
"Та жить нам, землянам, на ній неможливо.

К.П.Красюк,
вчитель фізики Висоцької ЗОШ Дубровицького р-ну

                  М = m - 5*lg Dпк  +5
10. Світність (L) (по відношенню до світності Сонця).
      Можна знайти з формули: lg L = 0,4* (5 - М )

11.  Розміри   (в радіусах Сонця ):

, де Тс - поверхнева температура Сонця, Т - зорі).

12.  Послідовність  (на  діаграмі  Герцшпрунга-Рессела).
7. Реферати-презентації.
Щоб не переобтяжувати учнів роботою, даю перед початком вивчення теми

довгострокові завдання по написанню і створенню коротких рефератів-презентацій
з використанням програми POWER POINT. Зокрема, створені презентації по великих
планетах Сонячної системи, малих тілах - кометах, астероїдах та метеоритах, а також
по класифікації галактик.

8. Саморобні прилади.
Під час проведення спостережень не обійтися без деяких простих приладів, які

можуть виготовити самі учні або при допомозі батьків. Так, зокрема, були
виготовлені "Німа карта зоряного неба", зоряна указка, зоряні граблі, сонячний
годинник та прилад для вимірювання висоти Сонця над горизонтом - квадрант-
висотомір.

9. Журнал "Оріон".
У 2009 році методкабінет Дубровицького райво оголосив конкурс на кращу

газету чи журнал, присвячені Міжнародному Року Астрономії.  У нас в кабінеті
фізики є спеціальний астрономічний стенд, на якому щомісяця змінюється
астрономічний календар "Спостерігаємо", де вказані дані про умови видимості
планет Сонячної системи, знаки зодіаку для місяця, розміщена газета. Але, звичайно,
на конкурс треба було подати щось солідніше. Так, зібравши групу ентузіастів, ми
вирішили випускати щоквартальник "Оріон".

   10.  Участь в ЗАШ.
В цьому році мої учні (поки що тільки 11 класу, хоча можна брати участь і з 9-

10 класів) вперше стали слухачами Заочної астрономічної школи, яка була створена
на базі Одеської обсерваторії ще за часів СРСР при сприянні відомого астронома
Цесевича В.П. Навчання в ЗАШ безкоштовне. Керує нею зараз Кудашкіна Л.С. Учні
вибрали теми, над якими вони працюють. Це "Візуальні спостереження змінних
зірок", "Спостереження супутників Юпітера" та "Побудова видимої траєкторії
Місяця і планет на небесній сфері". Після закінчення школи вони отримають
спеціальний документ.

11. Участь у МАН.
Щоб учні брали участь а МАН і писали роботи з певних питань астрономії,

треба мати таких учнів, які не жаліли б свого часу увечері (або навіть уночі) для
спостережень. І, крім того, треба, щоб і вчитель був ентузіастом цієї справи. А
взагалі вважаю, що залучати учнів до участі в МАН в секціях "астрономія та
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Дуже часто зустрічаються задачі на порівняння мас
тіл за допомогою важеля. Якщо використовуються два
тіла невідомої маси, то можна знайти лише відношення
їхніх мас. Якщо в перелік обладнання входить тіло відомої
маси (тягарець з набору важків тощо), то
використовуючи важіль можна визначити невідому
масу тіла. Як важіль зручно використати лінійку,
зрівноважуючи її на олівці (якщо він входить в перелік
обладнання) (мал.2), на краю парти (мал.3), або
підвісивши на нитці (мал.4). Для підвищення точності
вимірювання довжини плеча тіло краще підвішувати на
нитці, а не розміщувати безпосередньо на лінійці.
Якщо відсутня лінійка, то як важіль можна
використати і аркуш паперу, зробивши з нього
конструкцію у вигляді швелера (мал.5)

Досить простою в плані обладнання є задача
на розкладання сил. Покажемо це на прикладі
однієї з них.

Задача 1.За допомогою простого устаткування -
невеликого тягарця (100-200 г) і міліметрового  паперу
визначити силу, необхідну для обриву нитки, яка теж,
зрозуміло, експериментатору видана, причому в достатній
кількості - 2-3 метри.

Проблема полягає у тому, що вага вантажу явно
недостатня для обриву нитки.

Ідея  варіанту розв’язку вимірювань заснована на розкладанні
сил. Підвісимо вантаж до середини нитки і почнемо розтягувати
її кінці в сторони (мал.6). При рівновазі вантажу сила   тяжіння ,
що діє на нього зрівноважена векторною сумою сил натягу нитки
з двох сторін точки   підвісу.   Можна  виміряти  кут,   що
утворюють частини нитки з вертикаллю. Тоді                                 .

Розтягувати нитку будемо на  фоні міліметрового паперу, зафіксувавши
положення нитки під час обриву. Всі необхідні для
розрахунку відрізки будуть на міліметрівці, і косинус
кута  можна знайти за відношенням довжин відрізків,
які вимірюють за допомогою тієї ж міліметрівки.

Цікавим є спосіб визначення внутрішнього діаметру
тонких трубок за допомогою міліметрового паперу. Для
цього вирізають прямокутний трикутник з якомога
меншим гострим кутом  (мал.7) і вставляють його в отвір трубки до максимального

входження l1. Тоді діаметр отвору d знаходиться з подібності трикутників:                       .

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 6
mgCosT  2

Мал. 5

l
lhd 1

Мал. 7

Творчі фізичні експерименти
До творчих експериментів можна віднести задачі, в

умові яких передбачено певний набір устаткування, яке
можна використовувати в експерименті, об’єкт
дослідження, сформульована кінцева мета, проте не дані
чіткі однозначні інструкції, користуючись якими можна
було б досягти кінцевої мети.

Такі роботи дозволяють учням розвивати свої творчі
здібності, які в інших видах учбової діяльності реалізувати
важко.

Творчі експериментальні задачі пропонуються учням під час проведення
другого туру обласної олімпіади з фізики. Для їх виконання підбирається нескладне
обладнання, адже кількість учасників велика і забезпечити всіх, наприклад
осцилографом чи генератором неможливо. Якщо проаналізувати задачі, які
пропонувалися упродовж п’яти останніх років на олімпіадах, то можна помітити
певні закономірності: в обладнанні досить часто використовують лінійку, олівець,
посудину з водою, нитки, міліметровий папір, пластилін; в умовах задач пропонують
оцінити масу, об’єм досліджуваного тіла, густину. В даній статті наведемо приклади
деяких простих вимірювань, а також приклади можливих постановок експерименту
для досягнення мети в роботі з експериментальними задачами.

Розглянемо способи вимірювання маси, розмірів і густини тіл різної форми за
допомогою лінійки, мензурки, ниток, посудини з водою, динамометра.

Для тіл правильної форми виконання завдання зрозуміле: вимірюють розміри і
за ними розраховують об’єм тіла (якщо дається шматок пластиліну неправильної
форми, то з нього легко утворити тіло у формі паралелепіпеда), масу тіла вимірюють
за допомогою динамометра - точність
вимірювань виходить не дуже високою, але
прийнятною для оцінювання шуканих величин,
потім знаходять густину тіла діленням маси на
об’єм.

Для тіл неправильної форми прямі
вимірювання розмірів для знаходження об’єму
не підходять - потрібно скористатися
мензуркою, Якщо немає мензурки, а
пропонується посудина з водою, можна опустити тіло в цю посудину і виміряти за
допомогою лінійки об’єм витісненої тілом води,  правда точність при цьому
виходить досить поганою (мал.1).

Мал. 1

Експеримент
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Часто зустрічаються задачі на дослідження маятника. Припустимо, що  потрібно
взнати, в скільки разів відрізняються періоди коливань маятників при відмінності
довжин ниток на 10%. Один з маятників вважатимемо опорним. Маятник з довгою
ниткою при коливаннях відстає від маятника з короткою ниткою. Почнемо рахунок
коливань в той момент, коли, наприклад, обидва маятники проходять свої положення
рівноваги в одній фазі, — рахуємо коливання опорного маятника до тих пір, поки
фази коливань знову не співпадуть. При цьому число періодів коливань короткого
маятника виявиться на одиницю менше і відношення періодів відразу знайдеться.
До речі, не обов’язково обмежуватися різницею в один період — можна узяти і
більше, тут все обмежено тільки затуханням коливань.

Ще один вид задач, який як правило зустрічається на олімпіаді: задачі з електрики.
В перелік обладнання входять джерело живлення, амперметр, вольтметр,

з’єднувальні провідники. Серед можливих задач може бути задача на визначення
питомого опору дротини ( вимірюють напругу і силу струму; за законом Ома

знаходять опір і з формули                    визначають питомий опір. Довжину дроту
вимірюють лінійкою, площу перерізу знаходять методом рядів). Якщо необхідно
знайти невідомий опір, а в переліку обладнання є відомий опір, то збирають
електричні кола, де ці опори з’єднують послідовно та паралельно, записують закони
Ома для повного кола і визначають невідоме значення опору, розв’язуючи систему
рівнянь.

Задача 4. Оцінити значення невідомого опору, ЕРС джерела живлення та його
внутрішній опір.

Обладнання: джерело живлення, два опори (відомий і невідомий), амперметр,
з’єднувальні провідники.

Як бачимо в переліку обладнання відсутній вольтметр, адже тоді, вимірявши
напругу і силу струму, із закону Ома знайдеться значення опору.
Складаємо електричні кола за схемами (мал.9)
Нехтуючи опором амперметра можна

записати                        , звідки                    .

Після цього складаємо кола за схемами (мал.10).

Знаючи опори R1 і R2  можна записати

                        ;                         .

Звідси                                   . Знаючи r,

знайдемо ЕРС.
А.Б.Трофімчук,

завідувач кабінету фізики РОІППО
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Якщо в переліку приладів є посудина з водою, то крім можливості визначення
об’єму тіла, яка описана нижче, можна використати закон Архімеда.  Якщо серед
обладнання відсутня лінійка, але передбачений динамометр, то застосувавши закон
Архімеда можна визначити об’єм тіла . Записавши співвідношення                                    ,
де  P1 - вага тіла в повітрі , P2  - вага тіла у воді, визначають об’єм Vт.  Чим більший
об’єм тіла, тим виштовхувальна сила буде більшою і відповідно точність результатів
буде кращою, оскільки ціна поділки динамометра 0,1 Н. Такий спосіб визначення
об’єму підходить навіть у випадку нециліндричної посудини. Як приклад розглянемо
одну із задач і спосіб її розв’язку.

Задача 2. Всередині шматка пластиліну знаходиться залізна кулька. Оцінити масу
кульки.

Обладнання: шматок пластиліну з кулькою всередині, шматок пластиліну,
динамометр, посудина з водою, таблиці густин.

За допомогою динамометра можна виміряти вагу кульки з пластиліном P1 .
Зануривши кульку з пластиліном у воду визначають вагу  P2. Як було описано
вище, визначають об’єм кульки з пластиліном Vт, використавши закон Архімеда.

Оскільки                                   , де Vк і Vт  - відповідно об’єм кульки і об’єм пластиліну,

то записавши цю рівність по іншому:                                                    знаходять масу кульки

mк . Тут  mт -маса кульки з пластиліном, яку визначають динамометром, к- густина
залізної кульки, яка береться в таблиці, пл- густина пластиліну, яку можна визначити
способом, описаним вище.

Досить часто в перелік обладнання входить медичний шприц. Заклеївши штуцер
шприца пластиліном з нього можна утворити  мензурку, але такою мензуркою
можна вимірювати або об’єм рідини, або об’єм маленьких тіл (які поміщаються  в
даний шприц). Наявність мірних штрихів на поверхні шприца, дозволяють
використати його у ролі важеля. Розглянемо як приклад наступну задачу.

Задача 3.  Оцінити масу медичного шприца.
Обладнання: шприц, посудина з водою, нитки.
Можливий розв'язок зводиться до порівняння маси

шприца з масою набраної в нього води. До шприца
прив'язують нитку, в шприц набирають воду (більше
половини) і досягають горизонтального положення
шприца (мал.8). Умова рівноваги:                                    .
Оскільки центр мас води знаходиться посередині, то
плече l1 визначають по поділках шкали шприца. Для
визначення l2 знаходять положення центра мас пустого шприца при незмінному
положенні поршня. Для цього виливають воду, поршень переміщують в попереднє
положення і зсовують нитку до тих пір, поки шприц займе горизонтальне положення.

Тоді                           . Масу води визначають за позначками на балоні шприца.

тgVPP  21
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2. Прогинання гумової плівки під дією стиснених газів.
Лійку або пляшку без дна затягують гумовою плівкою, яку прикріплюють клеєм

або нитками. У шийку пляшки вставляють пробку з трубкою. Лійку чи трубку
з'єднують гумовою трубкою з насосом. Поступово нагнітають повітря у лійку чи
пляшку. Воно стискується. Нарешті тиск стає настільки великим, що гумова плівка
прогинається.

Дослід  2. Розширення тіл під час нагрівання
1. Реторту місткістю 300-500 см3 закріплюють у штативі

догори дном. Кінець шийки занурюють у склянку з трохи
забарвленою водою. Газовим пальником або спиртівкою
нагрівають реторту, проводячи по ній кілька разів
полум'ям. Помічають, що з шийки виходять бульбашки
повітря внаслідок його розширення. Коли реторта
охолоджується, об'єм повітря зменшується, вода під
впливом атмосферного тиску піднімається в шийці. Знову
нагрівають реторту рукою. Рівень води в шийці знижується, бо повітря
розширюється.

Замість реторти можна використати  колбу з довгою шийкою
або з трубкою, вставленою в пробку, якою закривають колбу.

2. Колбу приблизно на 0,25 об'єму заповнюють забарвленою
водою і закривають щільно припасованою пробкою, крізь яку
пропущено трубку, що доходить майже до дна колби.

Через трубку насосом або ротом наповнюють колбу повітрям,
щоб воно підняло в трубці рідину трохи вище від пробки. На скляну
трубку одягають саморобний екранчик-покажчик з білого
щільного паперу Охоплюють колбу долонями рук і нагрівають газ
(повітря), що є в ній. Рівень рідини в трубці підніметься. Забирають
руки від колби, повітря охолоджується. Рівень води в трубці
знижується.

3. Об'ємне розширення твердих тіл
Прилад являє собою металеву  (в багатьох випадках

латунну) кулю , підвішену до штатива ланцюжком. На штативі
укріплено також плоске металеве кільце.

Показують учням, що при кімнатній температурі куля
вільно проходить через латунне кільце. Потім нагрівають
кулю, і вона вже не проходить через те саме кільце.
Охолоджують кулю водою. Вона знову вільно проходить
через кільце. Учні роблять висновок: метали, нагріваючись,
розширюються, а охолоджуючись, стискаються.

Можна також показати, що отвір кільця при нагріванні збільшується, а при
охолодженні - зменшується. Для цього кулю і кільце одночасно нагрівають і

Демонстраційний експеримент на уроках фізики
в 7-9 класах

Навчальний фізичний експеримент у вигляді демонстраційних дослідів є
невід'ємною частиною курсу фізики загальноосвітньої школи. Досліди
підтверджують певні попередні уявлення учнів, які вони мають на основі життєвих
спостережень. Протягом вивчення всього курсу фізики досліди поповнюють і
розширюють кругозір учнів. Правильно поставлені демонстрації,  які
супроводжуються відповідними поясненнями дають можливість учням побачити
не тільки установку з приладами і пристроями, а й фізичні явища, процеси і
закономірності. Все це досить легко відтворюється учнями в пам'яті у вигляді
конкретних образів та уявлень, які залишаються після кожного досліду. Особливо
цінним є демонстраційний експеримент на початку вивчення курсу фізики, адже
він здатний привити інтерес учнів до предмету. Саме експеримент на цій стадії
навчання, а не логічні і математичні формулювання є доказом багатьох положень
фізики.

Постановку демонстрацій вчитель планує виходячи із положень навчальної
програми  а також матеріальної бази кабінету. Досить часто молоді вчителі фізики
не володіють технікою демонстраційного експерименту і навіть маючи у кабінеті
обладнання, не знають яким чином його використати, тому в даній статті
пропонується опис демонстрацій, передбачених програмою 7-9 класу.

В  розділі "Починаємо вивчати фізику" необхідно виконати дві обов'язкові
демонстрації:

1. Приклади фiзичних явищ: механiчних, теплових, електричних, свiтлових
тощо.

2. Приклади застосування фiзичних явищ у технiцi на моделях двигуна
внутрiшнього згоряння, гiдравлiчного преса, блокiв, електронагрiвальних
приладiв.

Оскільки конкретно не вказано, які досліди вчитель повинен поставити, то
виходячи з можливостей кабінету вчитель на свій розсуд забезпечує виконання
даного питання з метою зацікавлення учнів фізичною наукою.

Будова речовини (7 клас)
Дослід 1. Стисливість газів
1. Скляний циліндр заповнюють майже до верху водою. Відкритий кінець скляної

трубки поступово занурюють у воду до дна. Газ (повітря), що є в трубці, ізотермічно
стискують водою, що входить у трубку. Об'єм газу поступово зменшується і стає
мінімальним тоді, коли трубка дістає до дна (фіксують це гумовим кільцем). Тиск
газу стає максимальним. Піднімають трубку вгору. Газ розширюється і займає
більший об'єм. Дослід повторюють кілька разів і кожного разу лінійкою вимірюють
висоту повітряного стовпа й глибину занурення.

З досліду учні роблять висновок: газ має властивість стискатися.
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3.  Кілька кристалів перманганату калію разом з кусочком свинцю або заліза
загортають в тоненький цигарковий папір і кидають у циліндр з водою. Через кілька
хвилин вода на дні циліндра забарвлюється. Межа забарвленої рідини за одну годину
переміщується на 1-2 см від дна і стає помітною для аудиторії. Перевага цього
досліду полягає в порівняно великій швидкості протікання явища і в простоті його
проведення.

4.  На дно прозорої посудини насипають солі (наприклад, хлорид натрію або
тіосульфат натрію). Обережно наповнюють посудину водою і опускають добре
помітне тіло (наприклад, картоплину з вставленими в неї сірниками), яке плаває на
певній висоті. Незабаром тіло почне підніматися вгору. Це свідчить про дифузію
розчиненої в рідині солі.

5. Дифузія мідного купоросу і желатину.
Приготовляють густий водний розчин желатину і наливають у циліндр майже

до половини. Дають йому можливість затвердіти. Потім кладуть на поверхню
желатину кусочок мідного купоросу і заливають зверху густим розчином желатину.
Щоб він скоріше затвердів, циліндр ставлять у холодне місце.

Через годину стає помітним, як желатин поступово забарвлюється. Це молекули
мідного купоросу проникли в желатин в усіх напрямах.

Для більшої ефективності досліду бажано підготувати 3 циліндри з речовинами,
що дифундують: перший- за одну добу до уроку, другий - за 2-4 год, третій -
безпосередньо на уроці.

6. Дифузія аміаку і повітря.
Поступове поширення аміаку в повітрі можна спостерігати на індикаторних

папірцях, які швидко червоніють. Надівають на скляну паличку або
приклеюють до стінок скляної посудини смужку фільтрувального
паперу, просоченого водним розчином фенолфталеїну. До покришки
прикріплюють або вводять під неї на дротинці ватний тампон, змочений
водним розчином аміаку, і накривають посудину.

Через кілька хвилин білий папір поступово почервоніє від верхньої
частини циліндра до дна, хоч, питома вага аміаку, який випаровується,
менша від питомої ваги повітря.

Готуючи до досліду смужки фільтрувального паперу, просочені
фенолфталеїном, обов'язково слід переконатися на одній з них, що вона
від краплини нашатирного спирту стає яскраво-червоною.

Дослід 5.  Модель  хаотичного руху молекул
1. На скляну пластинку розміром 25 х 25 см кладуть стальний або дерев'яний

обруч діаметром 12-15 см, насипають  в нього   15-20 металевих  кульок  або  горошин.
Коли трясуть обруч у горизонтальній площині, рух кульок імітує рух молекул газу.

2.  У скляну посудину, наприклад у чашку Петрі, поміщають 18-20 стальних
кульок від велосипедних шарикопідшипників або горошин. Швидко рухаючи
посудину з кульками в горизонтальній площині, демонструють рух кульок, що

переконуються, що куля вільно проходить через отвір гарячого кільця. Але якщо
кільце охолодити водою, то куля застряє в ньому. Це вказує на те, що отвір кільця
при охолодженні зменшився. Нарешті, можна охолодити кулю, тоді вона знову
проходитиме через отвір кільця.

Дослід 3. Розчинення фарби у воді
Наливають в склянку трохи більше половини чистої води і встановлюють її на

демонстраційному столі, підклавши дерев'яний   ящик-підставку.   Позаду   склянки
розташовують  невеликий білий екран або брусок-підставку, щоб одержати білий
фон. Потім в склянку кидають один-два кристали марганцевокислого калію і скляною
паличкою перемішують воду. Кристали, розчиняючись, помітно зафарбовують
воду.

Звертають увагу на те, що в кожній краплі забарвленої води тепер міститься
деяка незначна кількість фарби. Цю кількість можна ще зменшити, якщо в склянку
долити води і знову перемішати її. Нова порція води також виявиться забарвленою,
але забарвлення буде помітно блідішим, оскільки на одиницю об'єму води в цьому
випадку припадає менше число частинок марганцевокислого калію.

Таким чином учнів поступово підводять до висновку про те, що будь-яка
речовина при подрібленні може бути доведена до дуже малих
частинок.

Дослід 4. Дифузія газів,  рідин
1. U-подібну трубку закріплюють на фоні білого екрана і

наповнюють водою. В одне коліно зверху наливають трохи
забарвленого спирту або спиртового розчину зеленого
брильянтину (зеленки). Відмічають межу розділу. Через кілька
хвилин забарвлений спирт проникне у верхні шари води, хоч
його густина менша за густину води.

2.  У скляний циліндр з водою, діаметр якого 3 - 4 см, висота
20 - 25 см, за допомогою скляної трубки з лійкою наливають на
1/3 - 1/4 висоти концентрованого водного розчину мідного
купоросу. Наливати розчин треба обережно, щоб не викликати завихрення, а отже,
і змішування обох рідин. Крім цього після заповнення циліндра в трубку потрібно
влити трохи чистої води, щоб витіснити з неї розчин мідного купоросу. Між водою
і розчином мідного купоросу утворюється різка межа, яку показують на фоні
освітленого екрана. Потім цей циліндр ставлять на поличці біля дошки і протягом
місяця спостерігають за перебігом дифузії. Ефективність досліду збільшується, якщо
приготувати   чотири   або   й   більше таких циліндрів з розчином: перший за 10 днів
до проведення досліду, другий - напередодні його, третій - за годину до
демонстрування і четвертий - під час демонстрування. Всі чотири циліндри ставлять
поряд, освітлюють ззаду або спереду і спостерігають за переміщенням межі
забарвленої рідини протягом години, тижня, місяця.
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Механічний рух (8 клас)
Дослід 1. Метроном
Дослід 2. Стробоскоп
Дослід 3. Відносність руху
1. Відносність  руху і спокою кульки в трубці з в'язкою рідиною
Один з отворів довгої скляної трубки закривають пробкою, а в другий наливають

в'язкої рідини. Вкинувши в трубку металеву кулю (наприклад, стальну), закривають
пробкою другий отвір. У штативі закріплюють стрілку-покажчик з таким
розрахунком, щоб вона була від поверхні стола на відстані, трохи більшій, ніж довжина
трубки.

Трубку тримають рукою у вертикальному положенні. Якщо її швидко
перевернути, а потім у міру падіння кульки піднімати догори з швидкістю руху
кульки і тримати так, щоб кулька весь час була проти стрілки-покажчика, то учні
бачитимуть її нерухомою.

2. Демонстрування відносності спокою і руху за допомогою візка
На демонстраційний стіл ставлять платформу - легку широку дошку довжиною

100-120 см на чотирьох коліщатах, а на неї - візок із заводним механізмом або дитячий
автомобіль. Біля платформи
розміщують брусок, відносно якого
учні спостерігатимуть рух
платформи і візка або моделі
автомобіля. Приводять в дію візок. Оскільки він змінює своє положення в просторі
відносно оточуючих предметів  (бруска тощо), виявляють його рух.

2.1 У кузов візка кладуть брусок і повторюють дослід. Відносно бруска візок
перебуває в спокої, а відносно дошки, стола або покажчиків, розміщених біля
платформи, він рухається разом з бруском.

2.2.  Уздовж стола розміщують платформу, ставлять на неї візок, а біля неї -
брусок.  Рухають рівномірно платформу в один бік, а візок - в протилежний. Учням
здається, що візок не рухається відносно бруска і рухається відносно платформи.

2.3.  Переміщують рівномірно платформу разом з візком. Він перебуває в спокої
відносно платформи і рухається відносно бруска.

З дослідів учні роблять висновок: в природі немає абсолютного спокою і руху;
механічний рух, як і спокій, відносний.

Дослід 4. Прямолінійний і криволінійний рухи
Візок встановлюють біля переднього краю демонстраційного столу. Приводять

в дію візок і звертають увагу учнів на те, що візок переміщається весь час уздовж
столу, тобто прямолінійно.

Потім показують криволінійний рух візка, повернувши заздалегідь його передні
колеса убік.

Показують також дослід використовуючи криволінійний жолоб. Його легко
виготовити, закріпивши дві дротини на відстані, трохи меншій за діаметр кулі. Висота

імітують газові молекули.
3.  Використовують прилад для

демонстрування моделі броунівського руху.

Дослід 6. Зчеплення свинцевих
циліндрів

1. Спочатку притискують свинцеві циліндри
один до одного. Вони не утримують один одного. Потім затискують їх у ручні або
настільні   лещата   і   зачищають   гострим   ножем   або   спеціальним стругом, який
додається до набору свинцевих циліндрів, щоб поверхня свинцю була гладенькою,
рівною, без виступів і заглибин, блискучою, неокисленою. Беруть циліндри в обидві
руки, наближають основами і, трохи повертаючи,
притискують один до одного.   Обережно
підвішують циліндри до штатива. Під ними
розміщують деко з піском. До звислого гачка
підвішують тягарці, поки не настане розрив. При старанній підготовці поверхонь
зчеплені циліндри витримують навантаження до 60 н.

2. Замість свинцевих циліндрів виточують залізні діаметром 1 см і роблять вирізи,
як показано на малюнку. На поздовжній площині вирізів обох циліндрів напаюють
однаковий шар свинцю товщиною близько 1 мм. Циліндри розміщують
вертикально, складають по вирізах, повертають один відносно одного, легенько
притирають і стискують пасатижами напаяні площини. Це збільшує площу дотику.

Дослід 7,8. Об'єм і форма твердого тіла і рідини. Властивість газу займати
увесь наданий йому об'єм.

1.  У твердих кристалічних тілах частинки (молекули, атоми, іони) розміщені у
певному порядку, утворюючи просторову решітку. Це забезпечує збереження
об'єму і форми твердого тіла.

Для грубого модельного досліду використовують паралелепіпед, виготовлений
з гуми. Прикладають незначні зусилля. Тіло деформується, змінюється його форма,
але об'єм залишається майже сталим. Усувають дію зовнішніх сил. Тіло згодом
поновлює свою попередню форму і об'єм.

2.  Спочатку наливають забарвленої води в циліндричну мензурку. Відмічають
об'єм води. Потім виливають воду в конічну мензурку. Рідина набуває нової форми,
але зберігає сталим свій об'єм.

3.  Властивість газу займати об'єм всієї посудини демонструють так. Дві
футбольні камери з'єднують трійником з краном або гумовими трубками з
металевими затискачами. Наповнюють одну з камер повітрям або іншим газом.
Сполучають камери між собою. Газ, маючи властивість необмежено
розширюватись, рівномірно розміщується в обох камерах.

Дослід 9. Фотографії молекулярних кристалів
Дослід 10. Моделі молекул води, водню, кисню
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будь-якій коливальній системі вільні коливання підтримуються тільки в результаті
дії внутрішніх сил та інерції тіла.

Спостерігаючи за коливаннями маятника, встановлюють, що амплітуда
поступово зменшується і
коливання врешті-решт
припиняються (затухають).
Дослід показує, що вільні
коливання є затухаючими.

Після цього
демонструють коливання
горизонтального пружинного маятника, зібравши установку, як показано на
малюнку. Її збирають з металевих стрижнів від універсального
штатива. Щоб виключити дію сили тяжіння, в отвір кулі щільно
вставляють тонкий стрижень, прикріплений іншим кінцем до
обойми блоку, надітого на горизонтальний стрижень рами.
Кулю відводять рукою від положення рівноваги і відпускають.
Деформовані пружини повертають кулю в положення
рівноваги, але унаслідок інерції вона рухається далі і знову
розтягує одну і стискає іншу пружини. Тільки після 10-15
коливань куля зупиняється. Дослід повторюють кілька разів,
звертаючи увагу на те, що в даній системі коливання
підтримуються в результаті дії сили пружності та інерції тіла.
Сила пружності є внутрішньою силою.

Потім показують виникнення коливального руху при
одночасній дії на тіло двох різних сил: сили тяжіння і сили пружності.

Дослід демонструють на вертикальному пружинному маятнику. Для збільшення
періоду коливань, а отже, і наочності досліду кулю підвішують на двох пружинах,
сполучених послідовно. В стані рівноваги на кулю діють дві сили: сила тяжіння і
сила пружності пружини. Ці сили рівні по величині, але протилежні за напрямом.
Отже, їх рівнодійна рівна нулю. При будь-якому відхиленні кулі від положення
рівноваги по вертикалі результуюча сила стає відмінною від нуля, оскільки сила
тяжіння залишається постійною, а сила пружності змінюється пропорційно
видовженню пружини.

Дослід 8. Записування коливального руху
1. Механічний запис наочно демонструють за допомогою вертикального

пружинного маятника, що здійснює повільні коливання з періодом близько 1,2 с.
Для цього до нижнього кінця   пружини,   закріпленої   на   демонстраційному
штативі, підвішують   гирю   масою 1   кг.   До  гирі   прикріплюють горизонтально
невеликий пензлик.

Пружину повертають навколо вертикальної осі так, щоб металевий кінчик
пензлика злегка притиснувся до стійки штатива. Це необхідно зробити для усунення

вертикальної підставки 28-35 см. Висоту горба
добирають такою, щоб куля, опущена з
вершини жолоба, мала на вершині горба
швидкість, близьку до нуля.

Дослід 5. Спідометр
Дослід 6. Додавання переміщень
1. Цим дослідом

демонструють додавання двох
переміщень, напрямлених
уздовж однієї прямої в один
бік. Установку складають на
демонстраційному столі. Увагу учнів звертають на те, що ліві кінці метра,
платформи й візка перебувають на одному рівні, відносно якого відраховують
переміщення платформи й візка. Залишаючи платформу нерухомою, переміщують
візок по ній до якоїсь поділки метра. Констатують, що переміщення візка напрямлене
вправо, і визначають його значення   (модуль). Це переміщення в певному масштабі
зображують на дошці крейдою одного кольору. Повертають платформу і візок у
початкове положення і переміщують спочатку платформу з нерухомим відносно
неї візком, а потім, зупинивши платформу, рухають у тому самому напрямі візок.
Рух візка треба закінчити під тією поділкою метра, до якої рухався візок першого
разу. На дошці крейдою різних кольорів зображують переміщення платформи
відносно метра і візка відносно платформи. Переконуються в тому, що переміщення
візка відносно метра і сума переміщень платформи відносно метра і візка відносно
платформи однакові за значенням і напрямом.

2. Цей дослід демонструє додавання двох переміщень, напрямлених уздовж
однієї прямої в протилежні сторони.

Платформу, візок і метр встановлюють так, як і у варіанті 1: ліві кінці всіх трьох
тіл перебувають на одному рівні. Переміщують візок відносно нерухомої платформи
до деякої довільної поділки метра. На дошці зображують  переміщення візка відносно
платформи. Переміщують платформу з нерухомим відносно неї візком у
протилежний бік. Переміщення платформи відносно метра зображують на дошці
крейдою іншого кольору. Визначають переміщення візка відносно метра і
зображують його на дошці, звертаючи увагу учнів на його напрям.

Дослід 7. Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині
Для первинного ознайомлення з коливальним рухом можна обмежитися

демонстрацією коливання тіла під дією сили тяжіння і сили пружності. Як тіло зручно
узяти дерев'яну кулю діаметром 50-70 мм з двома гачками.

Спочатку показують просту коливальну систему - нитяний маятник, підвішений
настійці, зібраній з універсального штатива. Маятник відводять рукою від положення
рівноваги і відпускають, спостерігаючи вільні коливання. Учням пояснюють, що в
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кількість піску на кінцях прямої свідчить про те, що швидкість руху маятника при
великих зміщеннях менша, ніж при проходженні положення рівноваги.

2.   Рухаючи щиток при нерухомому маятнику (який перебуває в положенні
рівноваги), записують напрям осі  часу.

3.   Записують коливання маятника, рівномірно рухаючи щиток. Треба звернути
увагу учнів на те, що вигляд синусоїди залежить від амплітуди коливань маятника і
від швидкості поступального руху щитка.

Дослід 9. Залежність періоду коливань вантажу на пружині від її жорсткості
та маси вантажу

При вивченні законів коливання пружинного маятника слід показати, що: 1)
період коливання не залежить від амплітуди; 2) період прямо пропорційний
квадратному кореню з маси тіла, що коливається; 3) період обернено пропорційний
квадратному кореню з коефіцієнта пружності пружини.

 Спіральну пружину вкручують на 2-3 витки в утримувач, укріплений на штативі,
і навантажують гирею масою 1 кг. 1.  Маятник приводять у вертикальне коливання
з амплітудою 4-5 см. У один з моментів часу, коли гиря проходить нижнє положення,
включають секундомір і вимірюють час десяти повних коливань, відлічуючи їх
вголос. Через деякий час, коли амплітуда коливань маятника помітно зменшиться,
дослід повторюють. Зіставляючи результати вимірювань роблять висновок про
незалежність періоду коливань пружинного маятника від величини амплітуди.

2.  До пружини підвішують гирю масою 250 г і знову визначають період
коливання. Він виявляється в 2 рази меншим, ніж в попередньому досліді. На підставі
цього можна зробити висновок: період пружних коливань маятника прямо
пропорційний квадратному кореню з величини маси тіла, що коливається (маса
пружини не враховується).

3. У пружини залишають одну четверту частину робочих витків, а інші вкручують
в утримувач. До нижнього кінця підвішують гирю масою 1 кг і знову визначають
період коливань. Порівнюючи одержаний результат з періодом коливання повної
пружини, визначеним в першому досліді, приходять до висновку, що період
коливання пружинного маятника прямо пропорційний квадратному кореню з
числа витків пружини, які в свою чергу обернено пропорційні жорсткості. Отже,
період коливань пружинного маятника обернено пропорційний квадратному
кореню з жорсткості пружини.

Дослід 10. Залежність періоду коливань вантажу на нитці від її довжини
Для встановлення кількісних співвідношень штатив з маятником встановлюють

на краю столу. Свинцеву кульку опускають нижче кришки столу, щоб довжина
маятника від точки підвісу до центру кульки становила 100 см. Маятник відводять
вбік на невеликий кут, відпускають  і вимірюють час десяти повних коливань.
Виявляється, що цей час рівний 20 с, отже, період 2 с.

Дослід повторюють, зменшивши довжину маятника до 25 см, тобто в чотири

крутильних коливань, які виникають при вертикальних
коливаннях маятника. Пензлик змочують чорнилом і
приступають до демонстрації досліду. До стрижня
штатива притискують зі зворотної сторони лист фанери,
на якому прикріплений білий папір. Спочатку при
нерухомому маятнику   фанеру   спирають об триногу і
переміщують в горизонтальному напрямі, стежачи весь
час за тим, щоб пензлик викреслював на папері пряму
лінію. Потім фанеру повертають в початкове положення,
а маятник приводять в коливання. На нерухомому папері
одержують вертикальну лінію, рівну по довжині двом
первинним амплітудам.

Після цього маятник знову приводять в коливання, а
фанеру по можливості рівномірно переміщують у
горизонтальному напряму. Одержують на папері хвилясту
лінію - графік коливань пружинного маятника. Запис можна
повторити на окремих листах паперу, показавши при цьому
залежність виду графіка від швидкості руху фанери, від
величини амплітуди і частоти коливання маятника.

2. Записувати коливання можна також за допомогою
піску, що рівномірно висипається з пісочниці, яка рухається
разом з маятником. Такий маятник відомий під назвою
маятника Айрі. Власне маятником є масивне (1-2 кг)
металеве тіло, підвішене на   біфілярному (двонитковому)
підвісі. При застосуванні біфілярного підвісу маятник не
обертається і коливається в одній площині. В отвір тіла
маятника за допомогою гумової пробки вставляють скляну
лійку. Вихідний отвір лійки повинен мати діаметр близько
1,2 мм. Для цього на кінець лійки насаджують і закріплюють
гумовим кільцем відтягнуту скляну трубочку. Без такого
звуження отвору лійки запис коливань маятника буде не
чіткий, бо пісок швидко висипається.

Підвіс маятника Айрі повинен бути довгим,щоб забезпечити великий період
коливань   (1,5-2 сек).Коливання записують на фанерному щитку (40 х 80 см),
пофарбованому в чорний колір. Поверхня щитка повинна бути плоскою і шорсткою,
щоб пісок тримався краще. Для утворення розгортки коливань маятника в часі
фанерний щиток, на який висипається пісок, рівномірно рухають у напрямі,
перпендикулярному до площини коливань маятника.

Послідовність виконання досліду така.
1. Запустивши маятник, залишають щиток нерухомим. Утворюється пряма лінія,

яка визначає напрям осі зміщень. Тут доцільно дати маятникові можливість зробити
кілька коливань, а потім звернути увагу учнів на розподіл піску на щитку. Більша
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Дослід 12,13. Тіла, що коливаються  як джерела звуку. Гучність звуку та
висота тону.

Пояснюючи  учням  походження  звуку  і  демонструючи
різні джерела його, слід у кожному випадку показувати
коливальний рух тіла, що звучить.

1. Ці   досліди звичайно починають з демонстрування
звучання стальної пластинки,  затиснувши   її  в   настільних
лещатах на демонстраційному столі і привівши  в
коливальний рух верхню її частину   Для цього   досліду
можна   взяти   ножівку довжиною 25-30 см.   Дослід
найкраще   почати з коливань пластинки   такої    довжини,
при якій у повітрі  не виникає чутних звуків.   Зменшуючи
довжину коливної частини   пластинки, збільшують частоту
коливань і   звертають  увагу  учнів  на  появу чутних звуків,
висота тону яких збільшується  при  зменшенні довжини
коливної частини пластинки. При досить короткій коливній
частині пластинки   (2-3  мм)   коливання знову стають
нечутними.

З досліду роблять висновок,  що  звукове  відчуття можливе
лише в межах певних частот коливань. Показують також, що
гучність звуку залежить від амплітуди коливань пластинки.

2. Щоб збудити камертон, пальцями лівої руки беруть
його за дерев'яну втулку резонаторного ящика, піднімають
над столом і ударяють молоточком по широкій грані
однієї з його віток. Збуджувати камертон, притискуючи
резонаторний ящик до стола, не треба, бо від цього може
тріснути дощечка ящика. Тримати камертон за
резонаторний ящик також не слід, бо звук від цього
слабшає.

Щоб показати коливання камертона, що звучить,
треба до лапки штатива підвісити на нитці намистинку
або кульку з корка на такій висоті, щоб намистинка була
трохи нижче від кінців вилок камертона. Збудивши камертон,
ставлять його на стіл, наближають до намистинки і
показують, що вона відскакує від нього. Це відскакування
триває доти, поки камертон звучить. У міру затухання звуку
камертона коливання намистинки також затухають.

3. Демонструють досліди з сиренами (дискова або
зубчаста) Дискова сирена являє собою металевий диск, в
якому просвердлено 3 ряди отворів. Для демонстрування
сирену закріплюють у патроні відцентрової машини або на осі універсального
електродвигуна, рівномірно обертають її і, напрямляючи по черзі на кожний ряд

рази, і переконуються, що період став рівний одній секунді, тобто зменшився в два
рази. З результатів проведеного досліду роблять висновок: період коливання
маятника прямо пропорційний квадратному кореню з його довжини.

Дослід 11. Поширення поперечних і поздовжніх хвиль
Довгу гумову трубку діаметром близько 10 ммм заздалегідь наповнюють сухим

піском і прив'язують одним кінцем до ручки віконної рами; вільний кінець беруть
в руку і злегка натягують упоперек класу. По спокійній трубці ударяють рукою на
відстані 20-30 см від кінця. Вигин, що утворився, порівняно повільно переміщується
по трубці і, дійшовши до закріпленого кінця, повертається назад. Удари повторюють
кілька разів, фіксуючи увагу учнів лише на хвилі, що біжить в прямому напрямі.

Замість трубки можна взяти гумовий шнур або зволожену вірьовку такого ж
діаметра. В процесі демонстрації досвіду з'ясовують, що: 1) окремі точки трубки
коливаються в напрямі, перпендикулярному розповсюдженню хвилі і 2) чим далі
точки розташовані від джерела коливань, тим пізніше приходять вони в коливальний
рух.

Процес розповсюдження коливань в пружному середовищі називають
хвильовим рухом, а напрям розповсюдження коливань - променем.

Показують, що швидкість розповсюдження хвилі залежить від величини сили
зчеплення між частинками середовища, тобто від пружних властивостей
середовища. Для цього збільшують натяг гумової трубки і знову збуджують окремі
хвильові імпульси. Переконуються, що швидкість розповсюдження хвилі тим більша,
чим сильніше натягнута трубка.

Після цього переходять до детального з'ясування механізму утворення
поперечних хвиль, користуючись при цьому хвильовою машиною.

Уявлення про поздовжню хвилю створюють за допомогою хвильової машини.
В цьому випадку кульки опускаються до нижньої планки приладу. Узявшися за
ручку нитяного затиску, обертають її по колу, накресленому на щитку. При цьому
маятники з кульками здійснюють
коливальний рух і створюють
картину розповсюдження
подовжніх хвиль.

У поздовжній хвилі частинки
коливаються уздовж напряму
розповсюдження хвилі.
Внаслідок цього частинки
середовища то зближуються, то
віддаляються один від одного; процес розповсюдження подовжньої хвилі
супроводжується переміщенням областей згущування і розрідження.
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перепалюють, пластина різко випрямляється, але візок
залишається на попередньому місці.

Попередній дослід повторюють, але біля зігнутої
пластини ставлять другий візок. Після перепалювання
нитки обидва візки приходять в рух. Їх швидкості
змінилися внаслідок взаємодії.

Дослід 2. Деформація тіл
1. Стальну або іншу смужку кладуть на дві

підставки. Смужка помітно прогинається під
дією тягарця. Повторюють дослід, збільшуючи
навантаження. Смужка прогинається ще більше.

2.  Стальна пружина або гумовий шнур під
дією тягарця розтягуються. Повторюють дослід,
збільшуючи навантаження. Звертають увагу учнів
на те, що видовження зростає в стільки разів, у
скільки разів збільшується навантаження (коли не
перейдена границя пружності).

Дослід 3. Додавання сил, напрямлених
уздовж однієї прямої

1. Демонстраційний динамометр з круглою
шкалою закріплюють на штативі і підвішують до
нього тягарець вагою 1 Н, а потім ще 2 Н. Стрілка
показує, що на гачок динамометра діє сила 3 Н.
Очевидно, два тягарці вагою 1 і 2 Н діють так, як
один тягарець вагою 3 Н. Замінюють ці тягарці
одним тягарцем  вагою 3 Н. Покази динамометра
залишаються попередніми. Тягарець, що важить 3 Н, є
рівнодійною силою.

2.  На вісь (стержень) динамометра ставлять столик,
що входить до комплекту динамометрів, а на нього -
тягарець Р1 =2 Н. До осі знизу підвішують два тягарці Р2
по 1 Н. Динамометр покаже величину рівнодійної сили,
що дорівнює сумі цих двох сил. Вона напрямлена в той
самий бік, що й складові.

3.  Демонстраційний динамометр і блок закріплюють
у штативі. До верхнього гачка осі динамометра
прив'язують нитку і перекидають її через блок. До
звислого кінця нитки підвішують тягарець вагою 1 Н. До
нижнього гачка динамометра підвішують тягарець вагою
2 Н. Стрілка динамометра покаже 1 Н. Це означає, що

отворів струмінь повітря (перпендикулярно до поверхні диска), утворюють різні
тони.

У зубчастій сирені звук утворюється від частих ударів зубців по краю картонки.
Картонка при цьому здійснює коливання, частота яких визначається кількістю зубців.
На слух відчувають, що від частоти залежить висота тону.

Залежність гучності звуку від амплітуди коливань, висоти тону від частоти
коливань можна продемонструвати за наявності у кабінеті звукового генератора.

Взаємодія тіл (8 клас)
Дослід 1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл
1.У кузов візка ставлять вертикально

брусок. Різко штовхають візок вперед. Брусок
завдяки інерції і великій силі тертя об дно
кузова втрачає рівновагу і перекидається назад.
Його знову ставлять вертикально і штовхають
візок назад. Брусок з тієї ж причини падає
вперед.

2.  Візок і брусок повертають в початкове
положення і плавно  розганяють  уздовж  столу.   На  шляху  руху  візка заздалегідь
встановлюють будь-яку перешкоду, наприклад мішечок з піском. Спостерігають,
як візок, дійшовши до перешкоди, відразу зупиняється, а брусок, продовжуючи
рух за інерцією, падає в кузові вперед.

3.  Біля кінця похилої платформи розташовують мішечок з піском. Візок
розміщують на верхньому кінці платформи і відпускають. З'їжджаючи вільно вниз,
візок потрапляє у пісок і швидко зупиняється. Насипають пісок на стіл тонким
шаром і знову пускають візок з попередньої висоти. Тепер він проходить до зупинки
більшу відстань. Прибирають  пісок зовсім і повторюють дослід. Візок проходить
до зупинки ще більшу відстань. Отже, рух візка зберігається тим довше, чим менше
перешкод він зустрічає на своєму шляху.

4. Встановлюють на демонстраційному столі кулю і легким ударом дерев'яної
лінійки приводять її в рух уздовж столу. Куля рухається по кришці столу прямолінійно
і майже рівномірно з деякою швидкістю. Завдають кулі нового легкого удару в ту ж
сторону: куля, не змінюючи напряму, почне рухатися швидше. Наступного удару
завдають кулі назустріч руху. Залежно від сили останнього удару відбувається або
сповільнення руху, або зупинка кулі, або зміна напряму руху на протилежний.

Нарешті, привівши кулю в рух, завдають їй бічного удару і спостерігають зміну
руху і величини швидкості. Звертають увагу, що зміна швидкості руху по величині
і напряму відбувається тільки в результаті взаємодії кулі з іншим тілом (лінійкою).
Після того, як дія інших тіл (лінійки) на кулю припиняється, куля зберігає величину
і напрям набутої швидкості, тобто рухається рівномірно і прямолінійно.

5. До легкорухомого візка прикріплена пружна пластина. Пластина зігнута і
зв'язана ниткою. Візок знаходиться в стані спокою відносно столу. Нитку
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Дослід 5. Способи зменшення й збільшення сили тертя
Похилу площину встановлюють під таким кутом, що саморушний візок вільно

в'їжджає вгору по похилій площині. Поверхню похилої площини змащують
машинним маслом. Тепер саморушний візок не може їхати вгору. Його колеса
ковзають

Похилу площину покривають наждачним папером. Цього разу візок в'їжджає
вгору по похилій площині, якщо навіть
збільшити кут нахилу.

Сила   тертя   залежить   від   характеру
поверхонь, що труться  .

Тертя можна зменшити мастилом.
Тертя можна збільшити, зробивши

поверхню шорсткішою.

Дослід 6. Кулькові та роликові підшипники
Після розгляду розібраних та діючих кулькових і роликових підшипників

детальніше ознайомлюють учнів з будовою і дією
підшипників, наприклад, на дворядному
кульковому підшипнику. Для цього виводять з
площини зовнішнього кільця його внутрішнє
кільце та обойму з кульками. Звертають увагу
учнів на те, що між внутрішнім і зовнішнім
кільцями у напрямних жолобах знаходиться
обойма з двома рядами гнізд для укладання
кульок, які можуть легко обертатися.

Повертають внутрішнє кільце з обоймою в
початкове положення, тримаючи його в руці. Обертають зовнішнє кільце.
Спостерігають його легкий і довгочасний рух, бо тертя кочення незначне.

Потім демонструють роликовий підшипник. Приводять у рух зовнішнє кільце і
утримують в руці внутрішнє. Роликовий підшипник має той самий принцип дії, але
витримує значно більші навантаження, ніж кульковий. Це зумовлено тим, що площа
опори у роликів більша, ніж у кульок.

Дослід 7-9. Рівновага тіл під дією кількох сил. Момент сили. Правило
моментів. Будова і дія важеля, блоків

1. На штативі або спеціальному стояку підвішують важіль і, користуючись
зрівноважувальними гвинтами, розміщують його горизонтально.

Демонструють дію двоплечого важеля (важеля першого роду). Беруть тягарці,
підвішують їх з різних боків від осі і зрівноважують важіль-лінійку.

Щоразу вимірюють величину плеча (відстань від осі обертання до лінії дії сили).
Записують величину діючої сили. Дані заносять у таблицю з такими графами:
сила, плече, добуток сили на плече для першого плеча і те саме для другого плеча.

рівнодійна двох сил, які діють вздовж однієї прямої в протилежні боки, дорівнює
різниці цих сил і напрямлена по тій самій прямій у бік більшої сили.

Дослід 4. Прояв та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою
1.  На дошку трибометра кладуть дерев'яний або металевий брусок. З'єднують

шнуром брусок з динамометром. Переміщують брусок рівномірно і прямолінійно.
Динамометр спочатку показує більшу величину сили (коли брусок виходить із
стану спокою), а потім - меншу (під час рівномірного руху).

Звертають увагу учнів на те, що спочатку динамометр показує величину сили,
яка зрівноважує силу тертя спокою, а потім - величину сили, яка зрівноважує силу
тертя ковзання.

2.  На брусок кладуть ще один або два бруски і визначають силу тертя ковзання.
На бруски кладуть один або кілька тягарців вагою по 1 Н. Знову визначають

силу тертя ковзання. Помічають, що сила тертя ковзання пропорційна величині
навантаження.

3. Дерев'яні бруски
зчіплюють один з одним і з
динамометром і кладуть на
гладеньку поверхню дошки або
стола. Тягнуть за гачок
динамометр, а з ним і всі три
бруски паралельно поверхні
стола. Динамометр показує
величину сили тертя. Потім один
з брусків відчіплюють і кладуть зверху на два інші. Коли їх переміщують рівномірно,
покази динамометра такі самі, як і в попередньому випадку. Нарешті, бруски
кладуть один на одного і знову приводять у рівномірний рух. Покази динамометра
не змінюються. Це означає, що сила тертя не залежить від величини площі тертьових
поверхонь (коли ці поверхні не гранично малі і сили тиску однакові).

4. До платформи візка прив'язують нитку. На дошку трибометра кладуть візок,
перекинутий догори колесами, а на нього- важок. Зачеплюють за нитку
динамометром. Переміщують динамометр
так, щоб візок рухався рівномірно по дошці.
Динамометр показує величину сили тяги,
яка зрівноважує силу тертя ковзання, але
протилежна їй за напрямом. Ставлять візок колесами
на дошку трибометра, кладуть той самий важок.
Переміщують динамометр так, щоб візок рухався
рівномірно. Визначають величину сили, тертя   кочення.   Помічають, що вона
менша від величини сили тертя ковзання.
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нитки.
Роблять висновок: нерухомий блок не дає виграшу в силі, але дозволяє

змінювати напрям дії сили.
4. До обойми блока підвішують вантаж. Один кінець нитки

закріплюють, а інший пропускають через блок і приєднують до
динамометра. Звертають увагу на покази динамометра. Він фіксує модуль
сили вдвічі менший, ніж модуль ваги вантажу. Пояснюють, що рухомий
блок можна розглядати як важіль, в якого плече однієї сили дорівнює
радіусу блока, а плече іншої - діаметру блока. Піднімаючи вантаж
звертають увагу, що він проходить відстань вдвічі меншу ніж відстань,
яку проходить динамометр, отже рухомий блок дає виграш в силі в два
рази і такий же програш у відстані.

Дослід 10. Залежність тиску твердого тіла на опору від сили та площі опори.
Глибоке деко заповнюють

піском і ставлять на
демонстраційний стіл. Потім на
пісок ставлять столик ніжками
вгору і на нього гирю. Звертають
увагу учнів на те, що столик майже
не вгрузає в пісок. Після цього ставлять столики ніжками на пісок. Навантажують
кожний столик гирею. Ніжки столиків помітно заглиблюються в пісок, причому
загострені вгрузають більше, ніж звичайні. Потім показують, наскільки вгрузнуть
ніжки звичайного столика, коли його навантажити двома гирями. Роблять висновок,
що величина тиску тим більша, чим більша сила тиску і чим менша площа опори
тіла, на яке діє ця сила.

Дослід 11. Передавання тиску рідинами і газами
1. Прилад являє собою порожнисту металеву кулю з маленькими отворами,

закріплену на трубці (Куля Паскаля). У трубці є поршень з рукояткою,
насаджений на стержень. Кулю відгвинчують від циліндра. У циліндр
наливають воду. Закручують кулю. Натискують на поршень.
Оскільки молекули рідини рухомі, то тиск поршня на рідину
передається однаково в усіх напрямах. Струмені рідини з вузеньких
отворів, що є в кулі, розбризкуються майже на однакові відстані

2. З приладу Паскаля для рідин знімають кулю і висувають
поршень. Заповнюють циліндр димом або лікоподієм. Швидко
прикручують кулю, натискують на поршень. Об'єм газу
зменшується. Густина його (і кількість молекул в одиниці об'єму)
збільшується.  Зростає кількість ударів молекул у стінку посудини.
Збільшується тиск газу. Хаотичний рух молекул зумовлює
передавання тиску поршня на газ однаково в усіх напрямах. Струмені

На основі досліду учні
встановлюють закон моментів сил:
важіль перебуває в рівновазі, коли
момент сили, що обертає важіль за
годинниковою стрілкою, дорівнює
моменту сили, що обертає його в
напрямі, протилежному руху
годинникової стрілки. Нагадують,
що рівновага буде тоді, коли
моменти сил рівні за абсолютною
величиною і протилежні за знаком.
Момент сили має знак "-", якщо сила обертає важіль проти руху годинникової
стрілки, і знак "+", якщо сила обертає важіль за рухом годинникової стрілки.

2.  Демонструють дію одноплечого важеля (важеля другого роду), в якого точка
опори лежить поза точками прикладання сил, сили напрямлені в протилежні боки.
Для цього в
з р і в н о в а ж е н о г о
двоплечого важеля,
р о з м і щ е н о г о
г о р и з о н т а л ь н о ,
закривають ширмою
один кінець. До другого
кінця підвішують на гачку
тягарці і на деякій відстані
шнурок, зв'язаний з
динамометром або
перекинутий через блок і
зв'язаний з тягарцями. Вимірюють відстані від точки опори до точок прикладання
сил. Повторюють дослід. Підвішують тягарці на різних відстанях від осі, добиваються
рівноваги важеля, змінюючи величини сил, що діють вниз і вгору. Дані записують
у таблицю. На основі досліду учні роблять висновок про справедливість закону
моментів сил для важеля.

3. Спочатку демонструють зміну напряму сили за
допомогою нерухомого блоку. Для цього через блок
перекидають нитку і до одного кінця нитки підвішують
вантаж, а до іншого - динамометр. Беруть динамометр в
руку і натягують нитку так, щоб вантаж повис на нитці.
При підйомі і опусканні вантажу вісь блоку не
піднімається і не опускається. Пояснюють, що нерухомий
блок можна розглядати як рівноплечий важіль, у якого плечі сил рівні радіусу блоку.
Міняючи кут нахилу нитки до вертикалі, показують, що величина сили, діючої на
динамометр, рівна вазі вантажу і залишається незмінною при будь-якому напрямі
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однаковий.
4. У цьому досліді застосовується відомий прилад

- циліндр з отворами, який може бути виготовлений
з пластикової пляшки.

Посудину швидко наповнюють водою і звертають
увагу учнів на те, що, чим нижче розташований отвір,
тим з більшою швидкістю і на більшу відстань витікає
з нього струмінь, тобто тим більший тиск води біля
отвору.

Для того, щоб струмені витікаючої води на деякий
час зберігалися потрібно  постійно підливати   воду в
посудину,  підтримуючи її рівень приблизно постійним.

5. Для досліду використовують поліетиленовий мішечок
з водою. Натискують на стінку мішечка пальцем.
Утворюється вм'ятина. Забирають палець. Мішечок
набирає попередньої форми.

Занурюють мішечок з водою в акваріум і повторюють
дослід. Якщо рівні води в акваріумі і мішечку збігаються, то
глибина вм'ятини не зміниться, коли перестати діяти
пальцем.   Це свідчить   про те, що тиск рідини з обох боків
мішечка на певній висоті однаковий .

Дослід 14. Сполучені посудини
1. Дві прозорі трубки сполучені шлангом із затискачем. У одну з трубок

наливають воду. Коли затискач знімають, вода з однієї трубки перетікає в іншу до
тих пір, поки поверхні води в обох трубках не порівняються. Змінюють положення
однієї трубки щодо іншої (трубку піднімають, опускають, нахиляють) і спостерігають
за рівнем води в трубках.

2. Повторюють дослід, але одну з трубок послідовно замінюють тоншою трубкою,
лійкою, зігнутою трубкою. (Якщо є в наявності демонстраційний прилад, то
використовують його)  Роблять висновок, що вільні поверхні однорідної рідини, що
перебуває в спокої в сполучених  посудинах будь-якої форми знаходяться на одному
рівні.

3. Якщо ж рідини неоднорідні (вода і гас,
вода і олія) то рівень рідин буде неоднаковим.
В одну з трубок на початку досліду
наливають рідину з більшою густиною, а
потім в ту ж трубку - з меншою.

Після того, як затискач буде знятий, рівні
рідини в трубках опиняться різними.

4. Трубка сполучена шлангом з
піпеткою.  У трубку налита вода.  Якщо зняти

диму чи порошку виходять з однаковою швидкістю з усіх
отворів кулі.

3. Під ковпаком повітряного насоса підвішують
гумову кульку, частково наповнену повітрям. Повітря з-
під ковпака відкачують і повітряна оболонка
роздувається, набуваючи форми кулі, отже газ тисне у
всіх напрямках однаково.

Дослід 12,13 Тиск рідини на дно і стінки посудини.
Зміна тиску в рідині з глибиною

1. Один отвір широкої трубки, прямої та зігнутої,
щільно закривають гумовою плівкою. Розміщують над кюветою вертикально пряму
трубку і наливають в неї води. Помічають, що гумове денце
прогинається. Це означає, що на нього діє сила тиску води. Вода в
трубці буде в рівновазі. Нагадують учням, що, крім сили тяжіння, на
воду ще діє сила пружності гумової плівки.

Занурюють цю саму трубку в широку посудину з водою. Гумова
плівка поступово розпрямляється. На певній глибині, коли висота
стовпчиків рідини у трубці і посудині, а отже, й тиск зверху і знизу
стають однаковими, плівка стає плоскою.

Повторюють дослід із зігнутою трубкою, в якій гумова плівка
закриває бічний отвір. Знову помічають, як розпрямляється плівка,
коли висота стовпчиків рідини в трубці і посудині стає однаковою. Це
означає, що тиск усередині рідини на тому самому рівні однаковий в
усіх напрямах.

2. Відпадаюче дно приладу (скляна пластинка) має в центрі гачок.
До нього прив'язують нитку, просувають її крізь циліндр і натягують так, щоб
пластинка міцно притиснулась до нижньої кромки циліндра.
Опускають трубку в посудину з водою. Відпадаюче дно
міцно тримається біля трубки. Ставлять трубку вертикально.
Наливають забарвленої рідини. Дно відпадає лише тоді, коли
рівень рідини в трубці збігається з рівнем рідин-и в посудині.
Це означає, що на тій самій глибині всередині рідини тиск
на дно циліндра зверху вниз і знизу вгору однаковий.

3. Основна частина приладу для демонстрування тиску
всередині рідини - невелика кругла металева камера
(коробочка), дно якої затягнуто тонкою гумовою плівкою
(мембраною). Мембрана чутлива до найменших змін тиску.

Камеру гумовою трубкою сполучають з відкритим
водяним манометром. Занурюють камеру в посудину з рідиною на певну глибину.
Манометр показує деякий тиск. Повертають камеру в різні боки. Покази манометра
не змінюються. Отже, на однаковій глибині тиск усередині рідини в усіх напрямках
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Дослід 20. Рівність архімедової сили вазі
витісненої рідини в об'ємі зануреної частини
тіла.

До пружини підвішують невелике відерко
і тіло будь-якої форми. Розтяг пружини
відзначають покажчиком. Потім тіло цілком
занурюють у воду, налиту у відливну склянку.
Вода виливається з відливної склянки в окрему
посудину. Об'єм води, що вилилася дорівнює
об'єму зануреного у воду тіла. Покажчик
пружини відзначає зменшення ваги тіла у воді.
Якщо вилити у відерко воду, що вилилася в посудину, то покажчик пружини
повертається до свого початкового положення. Отже, сила, що виштовхує цілком
занурене в рідину тіло, дорівнює вазі рідини в об'ємі цього тіла.

Дослід 21. Плавання тіл.
1. На демонстраційний стіл ставлять два скляні циліндри: з водою

і водним  розчином  кухонної солі.  Опускають у воду картоплину і
сире яйце. Вони тонуть. Ці самі тіла у водному розчині солі плавають.
В один циліндр наливають до половини води, а потім за допомогою
лійки з довгою трубкою обережно наливають на дно насиченого
водного розчину солі, поки посудина не наповниться майже повністю.
Опускають картоплину і куряче яйце. Вони занурюються до  межі
води  й  розчину солі  і плавають.

2.  Прилад (картезіанський водолаз) складається зі скляного
циліндра з водою, в якому плаває невеликий порожнистий поплавець.
Циліндр зверху затягнений гумовою перетинкою. Особливість
поплавця полягає у тому, що його вага трохи менше  ваги  витисненої  ним  води
при   повному   зануренні, тому поплавець плаває в циліндрі, виступаючи незначною
своєю частиною над поверхнею; знизу в поплавці є отвір. Якщо натиснути гумову
перетинку приладу, то тиск в циліндрі збільшується. Він передається через рідину в
поплавець, внаслідок чого об'єм повітря в ньому зменшується і всередину входить
деяка кількість води. Поплавець разом з водою, що ввійшла в нього стає важчим і
починає поволі опускатися на дно.  Відпускаючи гумову перетинку, відновлюють
в циліндрі попередній тиск. Поплавець   стає   легшим  і  знову спливає вгору. Поволі
збільшуючи   (або  зменшуючи)  тиск на перетинку, можна добитися такого тиску
в  циліндрі,  коли   поплавець    плаватиме  всередині рідини.

|Поплавок для картезіанського водолаза можна виготовити з пробірки діаметром
10-15 мм і заввишки 50-60 мм. Спочатку в пробірку наливають воду приблизно на
1/3 об'єму і опускають в посудину з водою. Якщо повністю тоне, то об'єм води в
ньому потрібно зменшити. Шляхом проб поплавок наповнюють настільки, щоб
він піднімався над водою на 2-3 мм.

затискач, то вода  з наконечника піпетки
починає бити фонтаном.

5. Трубка сполучена з іншою, що має
бічні відгалуження з кранами. Трубки
наповнюють водою. Вода може витікати з
будь-якого крана, поки рівень води в першій
трубці вищий за рівень розташування кранів.

Дослід 15. Вимірювання атмосферного
тиску барометром-анероїдом.
Дослід 16. Будова і дія манометра.
Дослід 17. Будова і дія гідравлічного преса.
Дослід 18. Будова і дія насосів.

Дослід 19. Дія архімедової сили в рідині та газі
Беруть за кінець гумового шнура і піднімають

прив'язане до нього тіло над демонстраційним столом.
Звертають увагу учнів на довжину гуми, розтягнутої
під дією ваги тіла. Потім тіло опускають в посудину з
водою. Показують, як скоротилася довжина шнура.

Дослід виходить виразним, коли виштовхувальна сила
дорівнює приблизно половині або навіть і більше половини
ваги тіла. Виходячи з цього, для досліду слід брати тіла
(речовини), густина яких знаходиться в межах 1,5-3 г/см3

Дію виштовхувальної сили в газах демонструють за
допомогою саморобного бароскопу, який складається з
невеликого дерев'яного коромисла, на один кінець якого надіта
скляна куля для прикрашання ялинки, а на другому - на нитці
висить тягарець. Отвір у кулі заливають сургучем або
парафіном, щоб вона не пропускала повітря. Підвішують
прилад до укороченого штатива від аптекарських терезів або
до саморобного штатива.

1.  Під ковпак до насоса Комовського ставлять зрівноважений бароскоп з
однаковими кулями на кінцях коромисла. Викачують повітря. Виштовхувальна сила,
що діє на кулі, однакова. Рівновага терезів не порушується. Нагнітають під ковпак
повітря.   Рівновага  зберігається.

Замінюють одну кулю тягарцем і проводять попередній дослід. Рівновага терезів
порушується Отже, величина виштовхувальної сили залежить від об'єму газу,
витисненого тілом.
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Електричний струм (9 клас)
Дослід 1. Електричний струм і його дії: теплова, магнітна, механічна, світлова,

хімічна
1. Над столом натягують залізний або нікеліновий дріт і вмикають в коло джерела

струму. При замкнутому електричному колі дріт
нагрівається до червоного кольору. Електричний
струм проявляє теплову дію.

2. Ізольований  дріт  намотують  на  товстий
залізний цвях і вмикають в коло джерела струму.
При замиканні кола цвях стає магнітом і притягує
невеликі залізні предмети. Електричний струм
проявляє магнітну дію.

3. Котушку  підвішують  на  дротах  між  різнойменними
полюсами  постійних  магнітів  і  вмикають в коло джерела струму.
При замиканні електричного кола котушка  повертається.
Електричний струм проявляє механічну дію.

4. Демонструють свічення електричної лампочки, під'єднаної
до джерела струму. Електричний струм проявляє світлову дію.

5. Два вугільні електроди опускають в
посудину з дистильованою водою і з'єднують в
електричне коло з джерелом струму і
лампочкою. Лампочка не світить. У воду
добавляють розчин мідного купоросу.
Лампочка загоряється. Через деякий час
електроди демонструють учням. Один з них
покритий міддю. Електричний струм проявляє
хімічну дію.

Дослід 2. Провідники і діелектрики
Встановлюють поряд два електроскопи і, зарядивши один з них за допомогою

палички з органічного скла, з’єднують кульки електроскопів дротяним розрядником,
тримаючи його за ізолюючу ручку. Пелюстки зарядженого електроскопа різко
обпадають, а незарядженого - розходяться так, що кути між пелюстками в обох
електроскопах стають однаковими. Це значить, що електричний заряд розподілився
порівну між двома електроскопами.

З’єднують заряджений електроскоп з незарядженим, торкаючись до кульок
скляною паличкою, і демонструють відсутність яких-небудь змін в показах приладів.
Торкнувшись до зарядженого електроскопу дротом, приєднаним до водопровідного
крана, або спеціально зробленого заземлення, показують, що заряд у такий спосіб
може бути відведений в землю. Дотик руки дає той же ефект, отже, людське тіло -
провідник.

Електричне поле (9 клас)
Дослід 1. Електризація різних тіл
В досліді беруть паличку з органічного скла в праву руку, обгортають її шматком

хутра і, притискуючи хутро лівою рукою, натирають декількома рухами.
Наелектризовану у такий спосіб паличку обережно підносять до станіолевої гільзи
електричного маятника, що висить на шовковій нитці. Гільза притягується до
палички, вказуючи тим самим, що паличка наелектризована.

Дослід повторюють, заряджаючи тертям об хутро ебонітову паличку або
гребінець з пластмаси, тертям об папір - скляну паличку. При електризації дотиком
електризуються одночасно два тіла. Щоб переконатися в цьому, підносять тіла,
якими натирали палички до легеньких папірців, пушинок тощо.

Дослід 2,3. Взаємодія наелектризованих тіл.  Два роди електричних зарядів
1. Підносять до гільзи електричного маятника наелектризовану ебонітову

паличку. Гільза дуже швидко притягується до неї, але,
доторкнувшись, відразу ж відскакує і утримується на певній
відстані. Це означає, що гільза дістала частину заряду палички.
Тепер ці два тіла взаємно відштовхуються. Так само заряджають
другий маятник. Наближають штативи маятників із зарядженими
гільзами. Спостерігають їх взаємне відштовхування.

Електризують один маятник паличкою з органічного скла, а
другий - ебонітовою. Наближають маятники один до одного.
Спостерігають їх взаємне притягання.

З досліду роблять висновок про існування зарядів двох родів:
негативних і позитивних.

Добиваються дотику гільз з різними зарядами. Відбувається
нейтралізація електричних зарядів.

Нагадують учням, що в даному випадку ебонітова паличка
заряджається (при терті об хутро) негативно, а паличка з
органічного скла - позитивно.

Дослід 4. Подільність електричного заряду
Одному з електроскопів надають електричний заряд.

Увага учнів звертається на кут відхилення стрілки
електроскопу. Потім стрижні електроскопів сполучають
провідником. Стрілка першого електроскопу вказує на
зменшення  заряду,  а  другого  електроскопу - на появу  заряду.

Первинний заряд розділився на дві частини.
Другий електроскоп розряджають, і дослід повторюють кілька разів, поки помітні

відхилення стрілок.
Дослід 5. Будова і принцип дії електроскопа
Дослід 6. Закон Кулона



6362 ФІЗИКА ДЛЯ ФІЗИКІВ.№ 2 2010 ФІЗИКА ДЛЯ ФІЗИКІВ. № 2 2010

Дослід 4. Складання електричного кола
Показують учням як складати електричне коло. Звератають увагу на те, як

правильно приєднувати проводи до клем і на порядок вмикання приладів у коло в
напрямку струму. Під час демонстрування того чи іншого досліду потрібно креслити
на дошці схему кола.

Дослід 5.  Вимірювання сили струму амперметром.
Складають електричне коло з джерела струму, вимикача і лампочки. В будь-

якому місці кола вмикають амперметр. Нагадують учням, що амперметром
вимірюють силу струму і вмикають його послідовно із споживачем. Амперметр
вмикають в інше місце електричного кола. Демонструють, що його покази не
змінюються.

Дослід 6.  Вимірювання напруги вольтметром.
Дві електричні лампи, розраховані на однакову силу

струму (наприклад, 60 Вт, 220 В і 3,5 В, 0,28 А),
включають послідовно в освітлювальну мережу. Для
порівняння яскравості ламп кабінет затемнюють.
Учням нагадують, що сила струму при послідовному
з'єднанні в усіх точках кола однакова. Проте робота,
виконана при одній і тій же силі струму в один і той же час, на різних ділянках кола
різна.

Потужність струму залежить від фізичної величини, яку називають електричною
напругою.

Дослід 7. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола і від опору цієї
ділянки.

1. Складають електричне коло, схему якого показано на малюнку, приєднавши
до 1-2 акумуляторів послідовно з'єднані   амперметр,  реостат  і   ключ.   Переміщують
повзунок реостата доти, поки струму колі не перевищуватиме 0,1 А. Спад напруги
на реостаті вимірюють вольтметром. Змінюють напругу,
приєднуючи три і більше акумуляторів. Покази амперметра і
вольтметра записують на дошці. Аналізують добуті дані,
встановлюють важливу закономірність: на ділянці кола із сталим
опором величина струму прямо пропорційна напрузі на кінцях
провідника.

2. Умикають послідовно акумулятор, лампу, амперметр,
реостат і ключ. Записують на дошці покази амперметра. Потім послідовно вмикають
спіраль. Знову записують покази амперметра. Вони змінилися, бо змінився опір
електричного кола.

Замість лампи спочатку вмикають котушку від шкільного трансформатора або
електромагніту. Покази амперметра змінюються. Роблять висновок: заміна одного

 

Дослід 3. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок  живлення.
1. Для демонстрації принципу дії акумулятора показують учням два свинцеві

електроди і звертають увагу на те, що електроди абсолютно однакові. Потім
закріплюють їх в спеціальній вставці і опускають в розчин сірчаної кислоти, налитої
в склянку (модель акумулятора). Даний пристрій поки не може служити джерелом
струму, оскільки обидва електроди в ньому однакові. І дійсно, приєднуючи до
затискачів лампочку, переконуються, що вона не горить.

Відключивши лампочку, приєднують модель акумулятора до якого-небудь
джерела постійного струму напругою 3-4 В. Через 1-2 хв струм вимикають і,
вийнявши електроди, звертають увагу учнів на зміну їх забарвлення: електрод, який
був приєднаний до плюса джерела, тепер має шоколадний відтінок, а другий
електрод, приєднаний до мінуса, - світло-сірий.

Знову занурюють електроди в розчин кислоти і приєднують до них лампочку.
Лампочка горить, поступово згасаючи, приблизно протягом 1 хв.

2. Демонструють або розповідають про елементи Лекланше, Грена, Даніеля,
Вольта, сучасні елементи з повітряною деполяризацією, водоналивні, "сухі"
елементи галетного типу і пояснюють їх будову.

Елемент Вольта складається з двох пластинок  (цинкової - катода і мідної - анода)
і електроліту (10-процентного водного розчину сірчаної кислоти). Елемент швидко
поляризується (мідний електрод вкривається бульбашками водню).

Елемент Лекланше складається з цинкового (катод) і вугільного (анод) електродів,
опущених у 20-процентний водний розчин нашатирю. Деполяризатором є перекис
марганцю, що оточує вугільну пластинку. Електрорушійна сила цього елемента
близько 1,5 В. У "сухих" елементах Лекланше в електроліт добавляють, наприклад,
тирсу.

Елемент Грене складається з цинкового амальгамованого (катод) і вугільного
(анод) електродів. Часто цинковий електрод уміщують між двома з'єднаними між
собою вугільними пластинками. Електролітом є водний розчин сірчаної кислоти,
деполяризатором-двохромовокислий калій. Е.Р.С. елемента близько 2 В. Цинковий
електрод занурюють в електроліт лише під час дії елемента.

В елементі Даніеля негативним електродом є цинковий (амальгамований)
стержень або циліндр, вміщений у 5-10-процентний водний розчин сірчаної кислоти,
позитивним - мідний циліндр, занурений у насичений розчин мідного купоросу. .
Е.Р.С. елемента близько 1,09  В.

Схему будови "сухого" елемента подано на малюнку. Позитивним
електродом є вугільний стержень 1, негативним - цинкова коробка 4,
деполяризатором 2 - перекис марганцю, електролітом 3 - паста (суміш
пшеничного й картопляного борошна і розчину нашатирю). Е.Р.С.
елемента 1,45-1,5 В. У техніці використовують батареї з таких
елементів.

3. Демонструють дію блока живлення. За наявності в кабінеті
демонструють дію термопари та сонячної батареї.



6564 ФІЗИКА ДЛЯ ФІЗИКІВ.№ 2 2010 ФІЗИКА ДЛЯ ФІЗИКІВ. № 2 2010

з константанового дроту, з'єднаних послідовно. Опір кожної пари спіралей становить
1 Ом. В окремих спіралях є відводи до клем (контактів), змонтованих на нижній
пластинці. Тут також закріплено контактний важіль, який має можливість обертатися
навколо своєї осі, два упори для важеля і дві клеми для вмикання реостата в коло.

3. Рідинний реостат виготовляють із скляної посудини  і двох металевих (найкраще
свинцевих) або вугільних пластинок, відстань між якими і глибину занурення в
електроліт можна змінювати.

Реостат демонструють так. Складають коло, послідовно з'єднуючи джерело
електричної енергії, реостат, амперметр, ключ. Вводять найбільший опір. Замикають
коло. Потім зменшують опір і спостерігають збільшення сили струму в колі.
Збільшують опір. Спостерігають зменшення сили струму в колі.

Дослід 11. Послідовне і паралельне з'єднання провідників.
1. Складають електричне коло, вмикаючи два споживачі (лампочка, резистор,

реостат тощо) послідовно. Вимірюють вольтметром спад напруги на кожному
споживачеві. На підставі досліду роблять висновок про закони послідовного
з’єднання.

2. Складають електричне коло, як показано на
малюнку. Спочатку вмикають амперметри А1 і
А2 послідовно з електричними лампами,
з'єднаними між собою паралельно. Записують
на дошці покази амперметрів. Визначають
сумарну силу струму.

Вмикають амперметр А3, а потім А4. Сила
струму, збудженого в нерозгалуженій частині,
дорівнюватиме сумі сил струму, збудженому в паралельних вітках.

До вузлів приєднують паралельно вольтметр. Відмічають при замкненому колі
напругу. Одну, потім іншу лампу вимикають і вимірюють напругу, обчислюють їх
опір. На підставі досліду роблять висновок про закони паралельного з’єднання.

Дослід 12. Електроліз
Показують учням два чорних вугільних стержні,

які занурюються у водний розчин мідного купоросу.
Збирають просте електричне коло, включають

струм на 25-30 с, після чого виймають електроди і
показують їх учням. На катоді добре буде видно
рожевий наліт міді. Змінивши місцями електроди,
знову вмикають струм. Через короткий час показують,
що електрод, раніше покритий міддю, очистився, а другий покрився міддю.

Пояснюють, що метал завжди виділяється на електроді, сполученому з
негативним полюсом джерела струму, тобто на катоді.

Закінчення в № 4 2010 р.

провідника іншим зумовлює зміну сили струму в колі. Різні провідники (нитка
лампи,  котушка  дроту тощо)   мають  різний  опір.

Дослід 8. Вимірювання опору
Складають коло за схемою, поданою до досліду 7. Реостатом встановлюють

спочатку опір 1 Ом, а потім 2 і 3 Ом. Для кожного опору вимірюють силу струму,
змінюючи напругу в колі. Покази амперметра і вольтметра записують на дошці.
Відношення напруги до сили струму для кожного провідника - величина стала.
Вона характеризує властивість провідника, яку називають опором.

Дослід 9. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного
перерізу і матеріалу

Прилад для дослідження залежності електричного опору від довжини провідника,
площі  його поперечного перерізу та матеріалу провідника випускається
промисловістю або може бути виготовлений самостійно.  Він складається з двох
ніхромових провідників однакової довжини та діаметра, які під’єднані до клем 1-2 та
2-3 і двох константанових провідників такої ж довжини і діаметра, які під’єднані до
клем 4-5 та 5-6 (матеріал провідників може бути іншим).

Для дослідження залежності опору від довжини, площі поперечного перерізу
та матеріалу потрібно під’єднати мультиметр до клем 1 - 2 і виміряти опір
ніхромового провідника R1;під’єднати
мультиметр до клем 1 - 3 і виміряти опір
R2 вдвічі довшого провідника; змінити
площу поперечного перерізу дроту,
з’єднавши між собою клеми 1 та 3.
Під’єднати мультиметр до клем 1,3 - 2 і
виміряти опір R3 провідника, площа
поперечного перерізу якого вдвічі більша; провести аналогічні досліди з
константановими провідниками і виміряти опори  R4 , R5,  R6 ; порівняти значення
опорів R1 і  R2,  R1 і  R3,  R1 і  R4, R2 і  R5,  R3 і  R6 .

Дослід 10. Будова і принцип дії реостатів і дільників напруги
1.  Реостат з ковзним контактом має таку будову. На керамічній або фарфоровій

трубці намотано певну, кількість витків дроту (константанового, манганінового,
реотанового, тощо), покритого окислом металу. Ці витки мають заданий опір.
Трубка закріплена між двома вертикальними стояками з листового заліза, а кінці
обмотки з'єднані з клемами, розміщеними на стояках. Між металевими стояками
вставлено також металевий стержень з клемою на кінці. По ньому можна вільно
пересувати металевий повзунок.

У багатьох типах реостатів обмотка закрита спеціальним кожухом.
2.  Важільний реостат являє собою вертикальну металеву раму на ніжках, на

якій закріплено дві ізоляційні пластинки. Між пластинками натягнуто 10 пар спіралей

Мал. 14
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Під час збільшення рівня води до рівня 1 тиск не змінюється. На графіку це 
горизонтальна лінія 1.  Під час збільшення рівня води від рівня 1 до рівня 2  
вода тисне на нижню основу і тиск рівномірно збільшується. Знайдемо силу 
тиску води на нижню основу, коли вода підніметься до рівня 2: 

   11 2 SShHgF в   . Після підстановки 
HF 101  . Отже, загальна сила тиску F+F1 = 

220 Н. На графіку це пряма лінія 2. Після 
наступного збільшення рівня води до рівня 3 
сила тиску на нижню основу збільшується, але 
разом з тим вода починає тиснути знизу на 
верхню основу. Ці сили тиску однакові, бо 
однакові площі поверхонь і вони компенсують 
одна одну, тому загальна сила тиску не 
змінюється. На графіку це горизонтальна лінія 3. 
 Задача 4. 
   Частина тіні на екрані (мал.1) 
утворюється за рахунок відбитих променів 
1 і 2, на шляху яких знаходиться предмет. 
Оскільки падаючі промені 1 і 2 паралельні, 
то і відбиті від дзеркала теж паралельні. 
Площина екрана паралельна предмету, 
отже висота цієї частини тіні становить h . 
    Друга частина тіні утворюється за 
рахунок тіні від предмета на дзеркалі, яка 
утворюється променями 2 і 3.        hAC  , 
оскільки кут падіння 45 . Якщо hl  , то 
аналогічно відбиті промені паралельні, а 
оскільки кути падіння і відбивання 45 , то 

lBOAO  , hlODCO  , отже 
hBDAC  . Якщо hl  , точки C  і 

D співпадають з точкою O . Отже, для 
hl  довжина тіні буде h2 . Якщо ж hl   

(мал.2), lBOAO  і довжина тіні на екрані 
буде hl  . 
Задача 5. 
1=11,3 г/cм3 ; 2= 7,3 г/cм3. 
Враховуючи, що 2 <1, а маси брусків однакові, робимо висновок, що об’єм 
олов’яної деталі більший. В умові задачі сказано, що в мензурки було налито 
однакову кількість води, а з малюнка видно, що після опускання деталей у 
другій мензурці рівень води більший на 20 см3, отже об’єм олов’яної деталі 
більший за об’єм свинцевої  на V=20 см3: V2=V1+V. 
 

Мал.2 

Мал.1 

Олімпіади

Розв’язки завдань  ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади
з фізики  (теоретичний тур)

 
8 клас 

Задача 1. 
Розіб’ємо весь маршрут на три ділянки: перша – це рух з швидкістю
70 км/год, друга – ділянка, де велись ремонтні роботи, третя – ділянка 
довжиною 40 км. Третю ділянку маршрутка проїжджає за час 

год
годкм

кмt 5,0
/80

40
3  . 

Нехай час руху маршрутки другою ділянкою t. Тоді шлях, пройдений цією 
ділянкою 50t Час руху другою і третьою ділянками (t+0,5) год. Оскільки для 
руху згідно графіка швидкість повинна становити 70 км/год, то можна 
вважати, що другу і третю ділянки маршрутка рухалась саме з такою 

середньою швидкістю і затратила час 
70

4050 t . Отже 

70
40505,0 


tt . Звідси t=1/4 год=15 хв. 

Задача 2. 
Позначимо масу лівого бруска m1, правого m2, а відстань від лівого краю 
дошки до точки опори y. Тоді умова рівноваги для першого випадку:  







 






 

22 21
axlmaxm      (1) . 

Умова рівноваги для другого випадку:    







 






 

22 21
bylmbym     (2). 

Після підстановки значень в рівняння (1): 

21 45,025,0 mm   або  21 5
9 mm  . 

Після підстановки значень в рівняння (2): 

  05,0105,0
5
9

 yy  

мy 12,0 . 
Задача 3. 
Сила тиску конструкції за відсутності води 

  hHSShgVgmgF 22 1   . Після підстановки HF 210 . 
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ІІ. Або строго математично виведемо рівняння (2). 
Протягом часу 2  виділяється тепло   tcmmQ  212 . Тоді 

 
   

 
 

 
  1

2

1

2

1

22

1

21

1

21

1

2

100
100

100
100

100100 m
m

tm
tm

tm
tmttm

tm
tmtm

tm
tmm




















  

Задача 2. 
При проходженні струму через провідник в ньому виділяється тепло, що 
дорівнює згідно закону Джоуля-Ленца RIQ 2 , де  - час плавлення льоду, 

а R - опір провідника. Цей опір, відповідно до формули 2
4
d

l
S
lR




 , (тут 

l - довжина провідника, S - площа його поперечного перерізу). Ця кількість 
теплоти йде на плавлення льоду: mQ  . Маса льоду 

 ldDVm лл 4

22 



 . 

Прирівнявши отримані рівняння для кількості теплоти, отримаємо: 
 

  .19
16 2

2222
хв

I
dDdл 







  

 
Задача 3. 
Позначимо масу циліндра m. Нехай, коли води в посудині немає, розтяг 
пружини 1x . Тоді mgkx 1 . Після того як в посудину налили воду, нехай 

розтяг пружини 2x . Тоді AFmgkx 2 , або   AFxxk  21 , AFxk  . (1), де 
hgSFA 1  

Циліндр був на висоті 0H , а після наливання води піднявся на відстань x , 
бо настільки змістилась пружина.  

Тоді тиск на дні посудини біля поршня  0
2

Hxhg
S
Fp   , 







  0

1
2 H

k
hgShgSF 

 . 

 
Задача 4. 
На циліндр діє сила тяжіння Mg , 
прикладена до його центра тяжіння, і сила 
натягу нитки mg , прикладена до його 
краю. Циліндр покотиться вгору, якщо момент сили тяжіння відносно осі, що 
проходить через точку А перпендикулярно до площини малюнка, буде 
менший за момент сили натягу нитки. Плече сили тяжіння sinRl  , плече  
 

З формули густини 
V
m

  маси деталей: 111 Vm   ; 222 Vm   . 

Враховуючи рівність мас можна записати: )( 1211 VVV   . Розв’яжемо 

це рівняння:   
21

2
1 






VV . Після підстановки значень отримаємо: 

3

33

3
3

1 5,36
3,73,11

203,7
см

см
г

см
г

см
см

г

V 



 . Згідно малюнка вода і свинцевий циліндр 

займають об’єм V3=140 см3. Тоді початковий об’єм води у мензурках 
3

13 5,103 смVVV  . 
 

9 клас 
Задача 1. 
Нехай маса першої порції води 1m , початкова температура води у відрі t . 
Тоді на нагрівання цієї води затратиться кількість теплоти  tcmQ  10011

протягом часу хв301  . Нехай маса другої порції води 2m , тоді рівняння 
теплового балансу при змішуванні води запишеться так: 

 ttcmtcm  10021  або 
t

tt
m
m





100

2

1   (1). 

Для спрощення математичних розрахунків проведемо такі міркування: 
І. Вода масою 1m  знаходилася при температурі C100 , вода масою 2m  - при 

температурі t . В кінцевому підсумку при температурі C100  знаходиться 
вода масою 21 mm   і на це витрачена енергія плитки за час хв5 .  
Отже, можемо вважати, що ця енергія йде на нагрівання води масою 2m  від 

температури t  до C100 .  tcmQ  10022 . 

Оскільки тепловіддача плитки однакова, то 
 
  2

1

2

1

2

1

100
100

m
m

tcm
tcm







   (2).  

Враховуючи рівняння (1) отримаємо 
t

tt





100

2

1


 , звідки 

2221 100  ttt   

2

122100


 ttt 
 . 

Після підстановки значень Ct 16 . 
ІІ. Або строго математично виведемо рівняння (2). 
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Задача 2. 
Нехай в момент перед відкриттям клапана тиск в посудині р1 і температура 
Т1. Початковий стан позначимо Паp 5

0 10 , KT 2731  . Тоді, оскільки 

процес ізохорний, то 
1

1

0

0

T
p

T
p

 , звідси 
0

10
1 T

Tpp  .  В 

момент відкриття клапана на нього діє сила тиску 
  001 Spp   з боку газу і сила пружності Lk  з боку 
пружини Запишемо правило моментів відносно осі АВ 
клапана. Плече сили пружності CDl 1 . Плече сили 

тиску 12 3
1

3
1 lCDODl  , оскільки трикутник правильний,  а точка О – 

центр цього трикутника. 
4

32aS     11

2

01 3
1

4
3 lLklapp   

Lkap
T
Tp 










34

2

0
0

1
0  2

0

01
0

34
a

Lk
T

TTp 








   
0

2
0

01
34

Pa
TLkTTT




 . 

Після підстановки KT 85 . 
 
Задача 3. 
Залежно від значення сили тертя брусом може 
ковзати по дошці (рухомій, нерухомій) або 
знаходитись на дошці (рухомій, нерухомій). 
Максимальна сила тертя спокою між брусом і 
дошкою НкгнкгmgF 4/8,941,011   . 
Якщо сила HF 4 , то брусок ковзає по 
дошці. Нехай HF 5 , тоді 

2/25,0
4
1 см

m
mgFa 




 . Нехай HF 6 , 

тоді 2/5,0
4
2 см

m
mgFa 




 . Будуємо 

графік залежності прискорення бруска від 
сили F (мал. 1). Якщо брусок ковзає по 
поверхні дошки, то згідно ІІІ закону Ньютона 
на дошку в напрямку сили F діє сила тертя 
ковзання F1, якщо ні, то сила тертя спокою .  
Максимальна сила тертя спокою між дошкою 
і столом     HgMmF 38,92405,022   . Отже, якщо сила HF 3 , 
брусок і дошка нерухомі, якщо HFH 43  , дошка ковзає по поверхні 
столу, а брусок  

Мал.1 

Мал. 2 

сили натягу sin1 RRl  , отже   sin1sin  mgRMgR . Звідси 




sin1
sin




Mm . 

Задача 5. 
Сила натягу нитки HmgF 3

1 1010  . Після з’єднання кульок їхні заряди 
стали по мкКл2,0 . Кулонівська сила взаємодії 

Н
r
qkFk

3
12

9
2

2
104

09,0
1004,0109 






 . Кульки відштовхуються, отже сила 

натягу HFFF k
3

12 106  . 
 

10 клас 
Задача 1. 
Нехай швидкість снаряду в момент, коли він починає рух в горизонтальному 

напрямі  . Тоді кутова швидкість коромисла  
l
 4

 , а швидкість 

противаги  3
4
34

4
3

 l
l

lu . Запишемо закон збереження енергії для 

двох станів: коромисло розміщене горизонтально і вертикально. За 
початковий рівень приймемо положення противаги в момент гальмування 

mglmMulMglmg 
224

3
4
3 22  . Підставивши значення швидкості u

знайдемо швидкість   снаряда  

22
9

4
1

4
3 22  mMlmglMg      29

4
1

4
3

mMlmglMg   

    293
2

mMmMgl
     

 mM
mMgl





92
3

 . 

Час руху снаряду 
g

lh
t







 

 4
2

.   Відстань 

 
 

 

mM

lhmMl

g

lh

mM
mMglS









 








 






9

4
3

4
2

92
3 . 

Потрібно ще добавити, що якщо lMlm
4
3

4
1

  тобто Mm 3 , то 

катапульта взагалі працювати не буде, тому що противага не переважить 
снаряд. 
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i

i

i
uLt


1
 .  


1

6

6

7

6

7 
uLuLt , звідси   см /5

1028,1
1021010

7

623





 



 . Час, за 

який кенгуру наздожене черепаху 

  c
u
L

u
L

u
Lt 2041

502,01
1010

1

3












 
















. 

Задача 2. 
Після того, як поршень А відпустити, об’єм посудини під ним зменшиться на 
  SHH 20  . При цьому прошень В зміститься вправо на величину х. 
оскільки об’єм води не змінився, то   SHHSx 20   або  HHx  02
(1). Позначимо силу натягу мотузки, прив’язаної до поршня В через Т.
Розглядаючи систему блоків робимо висновок, що сила натягу мотузки, 
прив’язаної до поршня А становить 2Т. Нехай атмосферний тиск 0p , тиск 
під поршнем А становить ap , тоді SpTMgSp a 2220  , або 

TMgSpSpa 
20    (2). Тиск на рівні поршня В:  hHgpp aв  0    (3). 

Тоді SpTkxSp в 0    (4). Враховуючи рівняння (3) 
 hHgSSpSpTkx a  00  . Враховуючи рівняння (1) та (2) 

  gShgSHTMgTHHk 000 2
2   . 

gShgSHMgkHkH 000 2
22   . 

kgS
gShMgkHH

42
24

0

00







 . 

 
Задача 3. 
Коли стержень нерухомий 0kxmg  . При зміщенні стержня з положення 
рівноваги на відстань х сили, які діють на стержень, не будуть зрівноважені. 
Він може рухатись з приск оренням до положення рівноваги. При цьому в  
 

нерухомий, g
Mm

Fa 


 . Якщо HF 4 , брусок і дошка ковзають, причому 

прискорення дошки не змінюється, оскільки на неї діє стала сила тертя 

ковзання F1. 21 /
6
13 см

mM
HFa 




 . Графік залежності прискорення дошки 

від сили F буде таким (мал.2) 
 
Задача 4. 
Робота газу за цикл дорівнює площі, яка утворена трикутником 1 – 2 – 3.  

       1311311231 2
2
1

2
1 VPPVPPVVPPA  .  

Кількість теплоти у процесі 3 – 1 дорівнює зміні внутрішньої енергії, 
оскільки робота у цьому процесі не виконується: 

    13133113131 2
3

2
3

2
3

2
3

2
3 VppVpVpRTRTUUUQ 






   . 

Тоді 
2
3


Q
A . 

 
Задача 5. 
На кулю діють сила тяжіння gVmgFT 1  і сила Архімеда gVF 2 . 
Оскільки куля плаває, то ці сили рівні gVgVmg 21   . Звідси 

V
m

V
mV

gV
mggV







 2
22

1 


   

3
3

3
1 /8,0

200
100/3,1 мкг

м
кгмкг  . 

 
11 клас 

Задача 1. 
Позначимо швидкість кенгуру  , а швидкість черепахи u. Можемо записати 

співвідношення 
u
xL 1


; 

u
xx 21 


; 

u
xx 32 


… Звідси 


uLx 1 ; 

2

2

12 
uLuxx  ; 3

3

3 
uLx  … Отже 

i

i
uLx 








. Підставивши значення 

смx 83   отримаємо 6
3

23

108
1010

108 














u  або 2102 


u . Запишемо 

співвідношення для часу руху: 

Lt 1 ; 2

1
2 

uLxt  ; 3

3
2

3 
uLxt  . Отже  
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Згідно закону збереження енергії  

    .
2

2

2121
mmghmm   

5h м 
З прямокутного трикутника 

.5,0
5

510cos 






l

hl
  

 60 . 
 

Практичний тур 
8 клас 

Задача 1. 
Кладемо диск на міліметровий папір і визначаємо внутрішній і зовнішній 

його діаметри. Тоді 
44

2
2

2
1 ddS 
 . 

Товщину диска визначаємо так. Тримаємо 
диск вертикально і на міліметровому папері 
відмічаємо його положення. Ставимо поруч 
другий диск, потім забираємо перший і 
ставимо біля другого і т. д. Підраховуємо 
кількість дисків n і довжину ряду l. Тоді 

n
lh  . Об’єм диска hSV  . 

Задача 2. 
З міліметрового паперу виготовляємо 
конструкцію у вигляді швелера (Згортаємо 
листок в кілька разів і загортаємо краї, щоб 
в перерізі була буква П). На один кінець 
“швелера” кладемо гирю відомої маси і зрівноважуємо конструкцію на 
олівці. Визначаємо плечі сил за поділками міліметрового паперу. Згідно 

правила моментів 21 mglMgl  , звідси 
1

2

l
lmM 

 . 

 
9 клас 

Задача 1. 
Див. Лабораторна робота № 10 (8 клас) 
Задача 2. 
Зрівноважуємо лінійку, підвішену на нитці, знайшовши таким чином її центр 
мас. З пластиліну виготовляємо кубик і визначаємо його  об’єм cbaV  . 
Підвішуємо пластиліновий кубик до одного кінця лінійки і знову 
зрівноважуємо лінійку, переміщуючи нитку, на якій підвішена лінійка. 

l 

h 

 

стержні виникає ЕРС індукції BlEінд  , де   - швидкість, яка з часом 
змінюється. Так як опором стержня нехтуємо, то напруга на конденсаторі 

дорівнює ЕРС індукції CBlCECUq інд  , CBla
dt
dCBl

dt
dqi 

 , а – 

прискорення стержня. На стержень діють сили пружності, тяжіння і сила 
Ампера. alCBBilFA

22 . За другим законом Ньютона 

  alCBxxkmgma 22
0  , 

kxalCBma  22 , x
lCBm

ka 22
 . 

Враховуючи, що при гармонічних 
коливаннях xa 2 , одержимо: 

22lCBm
k


 , 

k
lCBmT

22
2 

  . 

 
Задача 4. 
    Частина тіні на екрані (мал.1) утворюється 
за рахунок відбитих променів 1 і 2, на шляху 
яких знаходиться предмет. Оскільки падаючі 
промені 1 і 2 паралельні, то і відбиті від 
дзеркала теж паралельні. Площина екрана 
паралельна предмету, отже висота цієї частини тіні 
становить h . 
    Друга частина тіні утворюється за рахунок тіні 
від предмета на дзеркалі, яка утворюється 
променями 2 і 3.        htgAC   
    Якщо htglAO  , то AKC і CMA  рівні 
згідно законів відбивання світла, отже lMC  , а 
значить hBD  . Отже, загальна тінь 2h 
    Якщо htglAO   (мал.2), то друга частина 
тіні OB lctg  
    Отже, загальна тінь h  + lctg . 
 
Задача. 5 
Нехай .10,1,1010,10 211 мlкгmс

мгm    

Згідно закону збереження імпульсу  )( 2111 mmm   Звідси швидкість 

мішка з кулею
с
м10  

Мал.1 

Мал.2 
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04 квітня
Красько Анатолій Олександрович
Вчитель фізики Бережківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дубровицького району
08 квітня
Павловець Віталій Миколайович
Вчитель фізики Залузької ЗОШ І-ІІІ ст. Дубровицького району
11 квітня
Григоренко Павло Олександрович
Вчитель фізики Дубенської ЗОШ № 6 І-ІІІ ст.
12 квітня
Дубинець Петро Степанович
Вчитель фізики Великоомелянського НВК “школа-гімназія”
Рівненського району
20 квітня
Рабович Іван Сергійович
Вчитель фізики Осівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дубровицького району
22 квітня
Скринник Володимир Миколайович
Вчитель фізики Здолбунівської ЗОШ № 6
27 квітня
Тарковський Микола Васильович
Вчитель фізики Зорянського НВК  Рівненського району
03 травня
Коваль Олександр Юрійович
Вчитель фізики Бродської ЗОШ І-ІІ ст. Острозького району
09 травня
Волошина Ольга Миколаївна
Вчитель фізики Горинградської ЗОШ  І-ІІ ст. Рівненського району
14 травня
Кисільов Іван Семенович
Вчитель фізики ЗОШ № 22 І-ІІІ ст. м.Рівне

Наші ювіляри

Від усієї душі вітаємо Вас з ювілеєм і
бажаємо радості, любові, подальших

професійних успіхів! Ви чудові вчите-
лі і у Вас прекрасні учні!

Згідно правила моментів 21 mglMgl       
(1). 
Опускаємо пластилін у посудину з 
водою до повного занурення. Знову 
зрівноважуємо лінійку і записуємо 
правило моментів   43 lFmgMgl A , 

  43 lgVmgMgl           (2). 
Виражаємо з рівняння (1) і 
підставляємо в рівняння (2) 

4
2

1
3 lV

l
MlMl 








  , 

424123 lVllMllMl  , 
2321

42

llll
lVlM




 . 

10 клас 
Задача 1. 
Див. Лабораторна робота № 2 (10 клас). 
Задача 2. 
Див. Задача 2 (9 клас) 

11 клас 
Задача 1. 
Див. Фізичний практикум № 6 (10 клас) 
Задача 2. 
Фіксуємо час, за який заповнюється балон 
шприца водою. Проводимо вимірювання 
кілька разів і знаходимо середнє значення 
часу t. Об’єм води V, яка пройшла через 
штуцер за час t – це об’єм балона шприца. 
Нехай швидкість води через штуцер  . За 
час 1t  через штуцер пройде об’єм води 1V . Можна записати співвідношення 

11 t
t

V
V

  або 
1

1

t
V

t
V

 . Об’єм StSlV  11  , де l –довжина штуцера, S – 

площа поперечного перерізу його отвору. Звідси 
t
V

t
VS 

1

1 , 
tS

V


 . 

Щоб знайти площу перерізу отвору штуцера вирізаємо з міліметрового 
паперу прямокутний трикутник, вставляємо тонким кінцем в отвір штуцера і 
відмічаємо на трикутнику положення, коли він вже не рухається всередину 
штуцера. Це буде діаметр отвору. З подібності прямокутних трикутників 

l
l

h
d 1 , 

l
lhd 1 . Тоді площа перерізу 

4

2dS 
 . 
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01 серпня
Ахмадуліна Галина Володимирівна
Вчитель фізики Великосовпівської І-ІІ ст.ЗОШ Березнівського р-ну
Загоруйко Петро Антонович
Вчитель фізики Копитівської ЗОШ І-ІІІ ст. Корецького району
06 серпня
Ярощук Олександр Іванович
Вчитель фізики Кораблищанської ЗОШ І-ІІ ст. Млиніського району
13 серпня
Каплін Валерій Олександрович
Вчитель фізики Моквинської ЗОШ І-ІІ ст. Костопільського р-ну
15 серпня
Батан Ігор Михайлович
Вчитель фізики Дубровицької ЗОШ № 3

Рада кабінету фізики РОІППО щиро вітає
Григоренка Олександра Володимировича,
методиста відділу освіти Корецької
райдержадміністрації  з 50-річчям з дня
народження.
Прийміть сердечні побажання  міцного
здоров’я, щастя, миру і добробуту. Нехай
доля дарує багато щасливих і прекрасних
літ. Будьте завжди окрилені любов’ю та
повагою друзів, колег та рідних

23 .04.2010 р.

Рада кабінету фізики РОІППО щиро вітає
Демчука Володимира Миколайовича,
методиста відділу освіти Острозької
райдержадміністрації з 40-річчям з дня
народження.
Бажаємо  творчого натхнення, благополуччя
та достатку, щасливих днів та плідних справ.
Нехай весна не йде з життєвої орбіти.

08.02.2010 р.

15 травня
Муха Валентина Іванівна
Вчитель фізики Удрицької ЗОШ І-ІІІ ст. Дубровицького району
22 травня
Довжик Оксана Іванівна
Вчитель фізики Квасилівського НВК "школа-ліцей" Рівненського району
25 травня
Вітошко Віта Георгіївна
Вчитель фізики Оржівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненського району
30 травня
Красько Оксана Олександрівна
Вчитель фізики ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. м.Кузнецовськ
01 червня
Філіпович Святослав Дмитрович
Вчитель фізики Річицької І-ІІ ст. Гощанського р-ну
04 червня
Козловська Світлана Іванівна
Вчитель фізики гімназії № 2 м.Дубно
07 червня
Лук'янова Світлана Іванівна
Вчитель фізики  НВК "Школа-колегіум" м. Сарни
08 червня
Рацкевич Володимир Степанович
Вчитель фізики Єльнівської ЗОШ І-ІІ ст. Рокитнівського р-ну
13 червня
Славич Богдан Васильович
Вчитель фізики Хиноцького НВК Володимирецького р-ну
15 червня
Кузьнюк Юрій Богданович
Вчитель фізики Костопільської гуманітарної гімназії
02 липня
Остапюк Петро Степанович
Вчитель фізики Рівненської гуманітарної гімназії
03 липня
Буркалець Петро Віталійович
Вчитель фізики ЗОШ № 25 І-ІІІ ст. м.Рівне
16 липня
Федюшко Наталія Миколаївна
Вчитель фізики Зарічненського НВК
27 липня
Козловська Валентина Гнатівна
Вчитель фізики Любиковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Сарненського р-ну
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