
Фізика 

7 клас 

Протягом  першого  та відпрацьованої частини другого семестру  були 

розглянуті розділи І ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ та ІІ 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ і розпочато вивчення розділу ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА , в якій 

виділяються два блоки: «Взаємодія тіл і види сил» та «Тиск. Сила тиску. Тиск твердих 

тіл, рідин та газів». В залежності від особливостей організації освітнього процесу в 

різних навчальних закладах з поточного моменту залишилось вивчити частину питань 

щодо особливостей тиску рідин та газів та дією виштовхувальної сили з другого блоку 

розділу ІІІ навчальної програми  «Взаємодія тіл. Сили» та розділ ІV «Механічна робота 

та енергія»  

Вважаємо доцільним за час проведення карантину організувати вивчення таких 

тем як «Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. 

Барометри. Манометри. Насоси.» в режимі «перевернутого класу» з подальшим 

обгворенням на уроці особливостей прояву фізичних законів (закону Паскаля) в 

існуванні атмосферного тиску та дії розглянутих приладів. На нашу думку доцільно 

провести узагальнюючий урок для систематизації знань та уявлень учнів, отриманих 

під час самостійного опрацювання зазначених питань. Можна на такому уроці 

організувати групову роботу щодо презентації принципу дії та будови згаданих 

приладів. 

Таким чином завершити вивчення розділу другого блоку розділу ІІІ навчальної 

програми  «Взаємодія тіл. Сили» можна буде завершити протягом 4 уроків, що дає 

можливість провести вивчення розділу ІV «Механічна робота та енергія» практично за 

повну кількість годин, яка відводиться програмою. Пропонуємо такий варіант 

вивчення розділу:  

Розділ ІV. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ (10 год.) 

1 Механічна робота. Потужність 

2 Механічна енергія та її види. 

3 
Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та 

його практичне застосування 

4 Механічна робота та енергія. (розв’язування задач) 

5 Прості механізми. Важіль. Умови рівноваги важеля. Момент сили. 

6 Лабораторна робота: № 11. Вивчення умови рівноваги важеля. 

7 
 Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. Лабораторна робота 

№12 Визначення ККД простого механізму 

8 Прості механізми (розв’язування задач). 

9 Узагальнюючий урок з теми «Механічна робота та енергія». 



10 Урок контролю навчальних досягнень учнів 

 8 клас 

Протягом  відпрацьованої частини другого семестру  було розпочато вивчення  розділу  

ІІ. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. В залежності від особливостей 

організації освітнього процесу в різних навчальних закладах на  поточний момент мало 

бути розпочато вивчення теми «Закон Ома для ділянки кола» з блоку ІІ розділу. 

Доцльно винести на самостійне опрацювання розв’язування задач за темами «Закон 

Ома для ділянки кола. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу 

та матеріалу». Пропонуємо перенести для самостійного опрацювання теми «Природа 

електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для 

електролізу» та «Електричний струм у газах» оскільки у такий спосіб буде сформовано 

загальні уявлення про види носіїв електричного струму у різних середовищах. Також 

слід звернути увагу та те, що питання електролізу і закони Фарадея вивчаютьсч на 

уроках хімії. Рекомендуємо в режимі «перевернутого класу» опрацювати тему 

«Послідовне й паралельне з’єднання провідників» з подальшим експериментальним 

підтвердженням законів послідовного і паралельного з’єднань на уроках після 

закінчення карантину. лабораторні роботи № 4        « Дослідження електричного кола з 

послідовним з’єднанням провідників» і № 5 «Дослідження електричного кола з 

паралельним з’єднанням провідників»  можна виконувати  як навчальні проекти. 

Таким чином можна буде вивільнити час на узагальнення уявлень учнів та корекцію 

умінь з розв’язування задач за визначеними темами і перейти до заключного блоку 

розділу «Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. 

Електронагрівальні прилади.  Безпека людини під час роботи з електричними 

приладами й пристроями»  і провести узагальнення знань учнів з розділу «Електричні 

явища» 

 

9 клас 

В залежності від особливостей організації освітнього процесу в різних 

навчальних закладах на  поточний момент мало бути розпочато вивчення розділу  5 

«Рух і взаємодія. Закони збереження». Зважаючи на те, що вивчення цього розділу має 

пропедевтичний характер, оскільки в програмах для 10 класу виділяються години на 

вивчення та поглиблення змісту визначеного розділу, пропонуємо після закінчення 

карантинних заходів провести узагальнення знань учнів за темами «Закони Ньютона. 

Види сил у механіці», зважаючи на наявність знань учнів про сили тяжінні, пружності 

та тертя з програми 7 класу, сконцентрувавши увагу на законі всесвітнього тяжіння та 

русі тіла під дією декількох сил. Питання «Фундаментальний характер законів 

збереження в природі», «Еволюція фізичної картини світу», «Вплив фізики на 

суспільний розвиток та науково-технічний прогрес» провести у вигляді захисту 

групових учнівських проектів або конфереції чи семінарського заняття. Тему «Прояви 



законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах» розглянути при 

узагальненні  теми «Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних 

явищах». 

10-11 класи 

пропонуємо при роботі з програмами авторських колективів О.І. Ляшенка та 

В.М. Локтєва  ущільнення навчального матеріалу провести поєднуючи теоретичну та 

практичну частини програм (вивчення деяких тем проводити на основі результатів, 

отриманих на лабораторних роботах), інтенсифікувати уроки формування практичних 

умінь та навичок за рахунок організації групової роботи при розв′язуванні задач. 

Організувати самостійну роботу учнів під час карантину з використанням Інтернет 

ресурсів, зокрема каналу дистанційної освти Рішельєвського ліцею  

https://www.youtube.com/channel/UCSdDqsIYf9v5UEWTNda1YBw 

та Be Smart: 

https://besmart.study/ 
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