
Розділ 1. МЕХАНІКА 

№ з/п Тема заняття Вид заняття 

1 

Вступ.Тема 1. Кінематика.Прямолінійний  рух. 

Нерівномірний рух.  Вільне падіння. Рівномірний рух 

по колу. 

Лекція №1 

 
Вимірювання. Похибки вимірів.  

Математика — мова фізики 

 Самостійна  

робота №1 

 
Відносність механічного руху Самостійна  

робота №2 

2 

Тема 2. Динаміка. Перший закон Ньютона. Інертність. 

Маса тіла Другий та третій закони Ньютона Закон 

всесвітнього тяжіння Сила тяжіння. Рух тіла під дією 

сили тяжіння. 

Лекція №2 

 

Механічна взаємодія тіл. Сила. 

Рух тіла під дією кількох сил. 

Вага тіла. Невагомість. Перевантаження. 

Самостійна 

робота № 3 

3 
 Рівновага тіл.Момент сили. Умова рівноваги тіла, що 

має вісь обертання. 

Лекція №3 

 
Імпульс. Закон збереження імпульсу.Реактивний рух Самостійна 

робота № 4 

4 

Механічна енергія. Робота і енергія.Кінетична і 

потенціальна енергія.Закон збереження механічної 

енергії. 

Лекція № 4 

 
Механічний удар. Прості механізми. Самостійна  

робота № 5 

5 
Розв’язання задач з механіки. Практична робота 

№ 1 

 
Підсумкове тестування з розділу Механіка. Підготовка 

до семінарського заняття. 

Самостійна 

робота №6 

6 
Семінар за розділом Механіка. Семінарське 

заняття №1 

  

 

 

  



Лекція № 1 

ВСТУП 

- Зародження та розвиток фізики як науки. 

-  Методи наукового пізнання 

  Тема 1 КІНЕМАТИКА 

1. Механіка. Система відліку.  

2.Прямолінійний рівномірний рух 

3. Нерівномірний рух. Середня швидкість 

4.Прямолінійний рівноприскорений рух 

5. Вільне падіння 

6. Рівномірний рух по колу 

 

 Мета: нагадати загальні методи наукового пізнання; охарактеризувати 

завдання вивчення розділу «Кінематика», ознайомити із структурою 

підручника; дати уявлення про механічний рух, основну задачу механіки та 

способи її розв'язання в кінематиці; сформувати поняття поступального руху 

тіл, матеріальної точки, системи відліку; показати роль знань з механіки в 

інших науках, у техніці; показати, що механічний рух — одна з форм існування 

матерії, один з численних видів змін у природі, а матеріальна точка — модель, 

ідеальний об'єкт класичної механіки. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення: демонстрування поступального руху тіла, випадків, коли тіло 

можна (і не можна) вважати матеріальною точкою.  Демонстрація рівномірного 

прямолінійного руху будь-якого тіла із записуючим пристроєм. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу «Кінематика». 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять. Під час бесіди із застосуванням 

демонстраційного експерименту розглянути такі питання: 

• механічний рух та його види; 

• основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці; 

• що вивчає кінематика; 



• фізичне тіло і матеріальна точка, система відліку. 

• Що входить до поняття «система відліку»? 

• Чому неможливо описати рух без вибору системи відліку? 

• Які точки вагона, що котиться, рухаються, а які перебувають у спокої 

відносно дороги? 

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

ВСТУП 

1. Механіка. Система відліку.  

2.Прямолінійний рівномірний рух 

3. Нерівномірний рух. Середня швидкість 

4.Прямолінійний рівноприскорений рух 

5. Вільне падіння 

6. Рівномірний рух по колу 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

• Що таке механічний рух? 

• У чому полягає основна задача механіки? 

• Який рух називають поступальним? Наведіть приклади. 

• Що називають матеріальною точкою? 

• Що таке система відліку? Яка відмінність між тілом відліку і        системою 

відліку? 

• Що називають тілом відліку? Чи залежить опис руху від вибору тіла 

відліку? 

• Наведіть приклад задачі, у якій планету, наприклад Землю, не можна 

розглядати як матеріальну точку. 

• У якій системі відліку простіше описувати: а) рух поїзда; б) рух предметів 

усередині вагона; в) рух планет? 

 Що таке траєкторія? 

• Що називають шляхом? Відповідь супроводити пояснювальним рисунком. 

• Що називають переміщенням? 

• Траєкторії руху двох матеріальних точок перетинаються. Чи означає це, що 

тіла стикаються? Наведіть приклад, який підтверджує вашу відповідь. 



• Тіло, кинуте вертикально вгору, піднялося на висоту 20 м і впало в ту саму 

точку. Чому дорівнює шлях, пройдений тілом за той час, поки воно рухалося 

вгору; вниз; за весь час руху? 

• За якої умови шлях дорівнює модулю переміщення тіла? Наведіть 

приклади таких рухів. 

• Який рух називають рівномірним? 

• Який вигляд має вираз для координати рухомого тіла в будь- який момент? 

• Графіки залежності координат двох тіл від часу є паралельними. 

Охарактеризуйте швидкості руху цих тіл. 

• Графіки залежності переміщення двох тіл від часу перетинаються. Чи 

позначає точка перетину графіків момент зустрічі цих тіл? 

Задача 1. Людина проїхала першу половину часу всього руху на автомобілі 

зі швидкістю 100 км/год., а другу половину часу — на велосипеді зі швидкістю 

20 км/год. Обчисліть середню швидкість руху на всьому шляху. 

Розв’язування: 

 

Задача 2.  Щоб пропливти моторним човном від пристані А до пристані Б, 

потрібно t1 = 1 год., а зворотна дорога займає t2 = 3 год. Швидкість човна 

відносно води залишається постійною. У скільки разів ця швидкість більша за 

швидкість течії? 

Розв’язування 

З умови задачі випливає, що від пристані А до пристані Б човен пливе за 

течією (зворотна дорога займає більше часу). Позначимо s відстань між 

пунктами А і Б, модуль швидкості човна відносно води — ч, а модуль 

швидкості течії — т. За течією човен пливе зі швидкістю ч +  відносно 

берега, а проти течії — зі швидкістю ч - т. 



Отже, З умови задачі випливає, t2 = 3t1, 

тому  З цього співвідношення дістаємо:  

Задача 3.  Пасажир потяга помітив, що дві зустрічні електрички промчали 

повз нього з інтервалом t1 = 6 хв. З яким інтервалом часу t2 проїхали ці 

електрички повз станцію, якщо потяг, яким їхав пасажир, рухався зі 

швидкістю 𝜗1 = 100 км/год., а швидкість кожної з електричок — 𝜗2 = 60 

км/год.? 

Розв’язування 

Обчислимо відстань між електричками у двох системах відліку — У системі 

відліку «потяг», пов’язаній з пасажиром, і в системі відліку, пов’язаній зі 

станцією. У системі відліку «потяг» електрички рухаються зі 

швидкістю  Оскільки вони проходять повз пасажира з інтервалом 

часу t1, відстань між електричками становить: 

 

У системі ж відліку, пов’язаній зі станцією,   

Порівнюючи два вирази, дістаємо: 

 

Підставляючи чисельні дані, отримуємо: t2 = 16 хв. 

IV. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

 За графіком проекції прискорення побудуйте графіки для координати 

та проекції швидкості. 

 



 В останню секунду вільного падіння тіло пройшло половину всього 

шляху. З якої висоти падало тіло? (Відповідь: 57 м). 

 

  



ВСТУП 

Зародження та розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання 

 Предмет фізики. У давнину фізикою називали вчення про природу (від 

грец. φνσιχά — природа). 

 Сучасну фізику створювало багато поколінь учених. Це були 

найрізноманітніші люди: заможні й бідні, високопоставлені й простолюдини. 

Комусь із них відкриття принесли славу й визнання ще за життя, а хтось так і 

пішов із життя, не побачивши, як майбутні покоління використовують їхні 

праці й відкриття. Дехто до кінця життя вірив, що відкриті ним закони 

принесуть користь людям, а хтось був гірко розчарований. Однак усіх їх єднали 

та єднають із сучасними вченими інтерес, жага знань, надзвичайне терпіння та 

працьовитість. 

•  Фізичне дослідження — це цілеспрямоване вивчення того чи іншого 

явища способами фізики. 

•  Експеримент — це дослідження фізичного явища в умовах, які 

знаходяться під контролем ученого, з метою поглибленого вивчення цього 

явища. 

•  Фізична величина — це кількісна характеристика об’єкта чи явища у 

фізиці або результат вимірювання. 

•  Виміряти яку-небудь величину — це означає порівняти її з однорідною 

величиною, прийнятою за одиницю. 

•  Пристрої, за допомогою яких вимірюють фізичні величини, називають 

вимірювальними приладами. Вимірювання розділяють на прямі та непрямі. 

  

1. Механіка. Система відліку.  

•  Механічним рухом називається зміна з плином часу положення тіла 

відносно інших тіл. 

•  Поступальний рух — це такий рух, коли усі точки тіла рухаються 

однаково. 

•  Обертовий рух — це такий рух, коли усі точки тіла рухаються по колах, 

центри яких розташовані на одній прямій лінії — осі обертання. 

•  Основне завдання механіки полягає в тому, щоб визначити положення тіла 

в будь-який момент часу. 

•  Тіло відліку — це тіло, що в умовах задачі вважається нерухомим ,і 

відносно якого розглядається рух усіх інших тіл у цій задачі. 

•  Пов’язана з тілом відліку система координат та обраний спосіб 

вимірювання часу утворюють систему відліку. 

 2. Прямолінійний рівномірний рух 

Прямолінійний рівномірний рух — це такий рух, за якого матеріальна точка 

за будь-які однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення. 



•  Швидкість  прямолінійного рівномірного руху — це фізична величина, 

що дорівнює відношенню переміщення  до проміжку часу t, за який відбулося 

це переміщення: 

 

•  Переміщення в разі прямолінійного рівномірного руху:  У 

проекціях: sx = xt. 

•  Рівняння для координати в разі прямолінійного рівномірного 

руху: x = x0 + xt. 

1. Графік залежності проекції переміщення від часу 

У кожен окремий момент часу точка, що рухається, може перебувати лише в 

одному певному положенні на траєкторії, тому її віддаленням від точки початку 

координат є певна функція часу t. Залежність між змінними sit описується 

рівнянням s = f(t). Траєкторію руху точки можна задати аналітично, тобто у 

формі рівнянь: s = t + 2, s = 3t, або графічно. 

Графіки — це «міжнародна мова». Оволодіння ними має велике освітнє 

значення, тому необхідно навчити учнів не лише будувати графіки, але й 

аналізувати їх, читати, розуміти, яку інформацію про рух тіла можна отримати з 

графіка. 

Ø  Графік функції sx = f(t) називається графіком руху. Графіком sx(t) = xt є 

пряма, що проходить через початок координат. Якщо х > 0, то sx з плином 

часу зростає, а якщо х < 0, то sx з часом зменшується. 

У випадку прямолінійного руху в одному напрямі графіки шляху й 

переміщення збігаються. Графіком прямої пропорційності l = t є відрізок 

прямої, що проходить через початок координат. Отже, графік залежності шляху 

від часу в разі прямолінійного рівномірного руху — це відрізок прямої, один 

кінець якого збігається з точкою початку координат. 

  

 



  

Для побудови такого графіка достатньо знайти одну його точку, що не 

збігається з початком координат, і провести відрізок прямої через початок 

координат і цю точку. 

Необхідно звернути увагу учнів на те, що чим більша швидкість тіла, тим 

більшим є кут між графіком залежності шляху від часу й віссю часу. 

2. Графік залежності проекції швидкості від часу 

Крім графіків руху, часто використовуються графіки швидкості x = f(t). Під 

час вивчення рівномірного прямолінійного руху необхідно навчити учнів 

будувати графіки швидкості й користуватися ними для розв’язування задач. 

Ø  Графік функції x(t) — пряма, паралельна осі часу t. Якщо x > 0, ця 

пряма проходить вище від осіt, а якщо х < 0, то нижче. 

На рисунку для прикладу зображено графіки залежності проекції швидкості 

від часу для двох тіл. 

  

 

  

Необхідно враховувати, що площа фігури, обмеженої графіком x(t) і 

віссю t, чисельно дорівнює модулю переміщення. 

3. Графік залежності координати від часу 

Нарівні з графіком швидкості дуже важливими є графіки координати тіла, 

що рухається, оскільки вони дають можливість визначити положення тіла, що 

рухається, у будь-який момент часу. 

Графік x(t) = x0 + sx(t) відрізняється від графіка sx(t) лише зсувом на х0 по 

осі ординат. Точка перетину двох графіків відповідає моменту, коли 

координати тіл однакові, тобто ця точка визначає момент часу й координату 

зустрічі двох тіл. 

  



 

 

 

3. Нерівномірний рух. Середня швидкість 

 Рух зі змінною швидкістю, коли за однакові проміжки часу тіло проходить 

різні шляхи, називають нерівномірним. 

•  Середньою швидкістю називають відношення переміщення  тіла до 

проміжку часу t, упродовж якого відбулося це переміщення: 

 

•  Середня шляхова швидкість дорівнює відношенню шляху, пройденого 

тілом, до часу руху: 

 

•  Миттєвою швидкістю називають величину, що дорівнює відношенню 

дуже малого переміщення до проміжку часу, упродовж якого це переміщення 

відбулося: 

 

4.Прямолінійний рівноприскорений рух 

 Прискорення — це векторна величина, що характеризує зміну швидкості 

тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості до часу, за який ця зміна 

відбулася: 

 

•  Рівноприскорений рух — це такий прямолінійний рух, коли швидкість тіла 

за будь-які однакові проміжки часу змінюється на одну й ту саму векторну 

величину. 



•  Рівняння швидкості: 

 

•  Рівняння проекції швидкості: 

 

 Переміщення й координата під час прямолінійного рівноприскореного руху 

Проекція переміщення в разі прямолінійного рівноприскореного руху з 

початковою швидкістю: 

 

•  Проекція переміщення в разі прямолінійного рівноприскореного руху без 

початкової швидкості: 

 

•  Рівняння координати в разі прямолінійного рівноприскореного руху: 

 

•  Середня швидкість у випадку прямолінійного рівноприскореного руху: 

 

•  Співвідношення між переміщенням і швидкістю: 

— з початковою швидкістю:  

— без початкової швидкості:  

•  Проекція швидкості в разі прямолінійного рівноприскореного руху: 

 

  



5. Вільне падіння 

Падіння тіла за умови, коли опором повітря можна знехтувати, називають 

вільним падінням. 

•  У випадку вільного падіння всі тіла, незалежно від їхньої маси, падають на 

Землю з однаковим прискоренням, що називається прискоренням вільного 

падіння. 

•  Залежність швидкості від часу під час руху з початковою швидкістю: 

 

•  Залежність висоти тіла, що вільно падає, від часу падіння: 

 

•  Залежність висоти тіла, кинутого вертикально вгору, від часу руху: 

 

  

6. Рівномірний рух по колу 

Лінійна швидкість  — це фізична величина, що характеризує 

криволінійний рух і дорівнює відношенню шляху Δl, пройденого тілом 

криволінійною траєкторією за малий проміжок часу Δt, до величини цього 

проміжку: 

 

•  Під час руху по колу швидкість у будь-якій точці траєкторії спрямована по 

дотичній до кола в цій точці. 

•  Період обертання — це фізична величина, що дорівнює часу одного 

повного оберту: 

 

•  У разі рівномірного руху по колу модуль швидкості тіла , радіус кола r і 

період обертання Т пов’язані співвідношенням: 



 

•  Частота обертання — це фізична величина, що чисельно дорівнює числу 

повних обертів за одиницю часу: 

 

•  Період і частота пов’язані співвідношенням: 

 

•  Кутова швидкість — це фізична величина, що дорівнює відношенню кута 

повороту радіуса, проведеного до тіла з центра кола, яким рухається тіло, до 

проміжку часу, упродовж якого цей поворот відбувся: 

 

•  Кутова й лінійна швидкості пов’язані співвідношенням: 

 

•  Рівняння координати для рівномірного руху по колу мають такий вигляд: 

 

Доцентрове прискорення в разі рівномірного руху по колу 

 У разі рівномірного руху по колу прискорення тіла в кожен момент часу 

спрямоване по радіусу до центра кола й називається доцентровим 

прискоренням: 

 

•  Модуль доцентрового прискорення можна обчислити за кожною з 

наведених формул: 

 

 

Зведена таблиця порівняння кінематичних величин і формул 

Вид руху Переміщен Швидкість Прискоре Координата 



ня ння 

Прямолінійний 

рівномірний рух  

x = const aх = 0 
 

Прямолінійний 

рівноприскорений 

рух  

 

aх = const 
 

Рівномірний 

рух по колу Вектор 

 спрямований 

під кутом до 

вектора  

Швидкість 

змінюється 

тільки за 

напрямом 

 

Прискоре

ння 

змінюється 

за напрямом 

 

 

  

Графік 

швидкості 

Графік 

прискорення 

Графік 

координати 
Графік шляху 

Рівномірний рух (ax = 0) 

 
 

 

 

Рівноприскорений рух (ax > 0) 

 

 

  

Рівноприскорений рух (ax < 0) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота № 1 

Розділ 1 МЕХАНІКА 

  Тема 1 КІНЕМАТИКА 

Вимірювання. Похибки вимірів. Математика — мова фізики. 

Питання для самостійної роботи   

1. Похибки вимірювань. Абсолютна та відносна похибки вимірювання. 

2. Як визначають абсолютну та відносну похибки непрямих вимірювань. 

3. Як правильно записати результат вимірювання. 

4. Скалярні й векторні величини. 

5. Наближені обчислення. 

6. Графіки функцій та правила їх побудови 

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

1. Яку перевагу має графічний метод обробки результатів вимірювання?  

2. Визначаючи діаметр дроту за допомогою штангель циркуля, вимірювання 

проводили чотири рази. Було одержано такі результати: d1=2,2мм; d2=2,0мм 

d3=2,0мм; d4 =2,2мм. Обчисліть середнє значення діаметру дроту, випадкову 

похибку вимірювання, абсолютну та відносну похибки відмірювання. 

Округліть одержані результати й запишіть результат вимірювання у вигляді: 

𝑑 = 𝑑сер ± ∆𝑑. 

3. Щоб довести закон збереження  механічної енергії провели експеримент.  

Отримали, що середня енергія системи тіл до взаємодії (W1) дорівнювала 

225Дж, а після взаємодії (W2) – 243Дж. Оцініть відносну похибку 

експерименту. 

 

Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Похибки вимірювань. Абсолютна та відносна похибки вимірювання 



Під час вимірювання будь-якої фізичної величини зазвичай виконують три 

послідовні операції: 

1) вибір, перевірка й встановлення приладів; 

2) фіксування показань приладів; 

3) обчислення шуканої величини за результатами вимірювань, оцінка 

похибки. 

Значення будь-якої фізичної величини, що одержується в результаті 

замірювання, визначається лише наближено. Під час її вимірювання тим самим 

приладом в однакових умовах ми будемо отримувати серію різних значень. Цей 

набір значень розташовується в певному числовому інтервалі (A1, A2). Розкид 

значень усередині такого інтервалу називають похибкою вимірювань. 

Ø  Похибка вимірювання — оцінка відхилення величини вимірюваного 

значення величини від Ті справжнього значення. Похибка вимірювання є мірою 

точності вимірювання. 

Помилки у вимірюванні фізичних величин поділяють на два класи: 

випадкові похибки й систематичні похибки. 

Випадкові похибки зобов’язані своїм походженням ряду причин, дія яких 

неоднакова в кожному досліді й може бути не врахована. Випадкова похибка — 

похибка, що змінюється (за величиною та за знаком) від вимірювання до 

вимірювання. Випадкові похибки можуть бути пов’язані: 

•  з недосконалістю приладів (тертя в механічних приладах і т. п.); 

•  тряскою в міських умовах; 

•  з недосконалістю об’єкта вимірювання (наприклад, під час вимірювання 

діаметра тонкого дроту, який може мати не зовсім круглий перетин у результаті 

недосконалості процесу виготовлення); 

•  з особливостями самої вимірюваної величини. 

Припустимо, що використовуючи ту ж саму апаратуру і той самий метод 

вимірювання, визначили Nвимірювань величини х і отримали N значення, де 

величина х1 - результат першого вимірювання, х2 — другого, xN — N -го 

виміру. 

Щоб проаналізувати результати, необхідно відповісти на два запитання: 



•  Як знайти найбільш імовірне значення вимірюваної величини? 

•  Як визначити випадкову похибку через вимірювання? Відповідь на ці 

запитання можна знайти в теорії ймовірностей. 

Найбільш вірогідне значення вимірюваної величини (хвим) дорівнює 

середньому арифметичному значень, отриманих у результаті вимірів: 

випадкова похибка — середня помилка, отримана в результаті всіх вимірювань, 

обчислюється за формулою: 

 

Ø  Систематична похибка — похибка, що змінюється в часі, 

підпорядковуючись певному закону. 

Систематичні похибки можуть бути пов’язані з помилками приладів 

(неправильна шкала, калібрування і т. п.),які не враховувалися 

експериментатором. 

Щоб правильно оцінити точність експерименту, необхідно врахувати як 

систематичну похибку, яка є результатом роботи приладу, так і випадкову 

похибку, зумовлену помилками вимірювань. Цю сумарну похибку називають 

абсолютною похибкою вимірювання. 

Сама по собі абсолютна похибка не розкриває якість вимірювання. Тому є 

сенс говорити про відносну похибку. 

Відносна похибка характеризує якість вимірювання й дорівнює 

відношенню абсолютної похибки до середнього значення вимірюваної 

величини. Відносну похибку іноді називають точністю. Найчастіше відносну 

похибку визначають у відсотках. 

2. Як визначають абсолютну та відносну похибки непрямих вимірювань 

Багато фізичних величин неможливо виміряти безпосередньо, їх непряме 

вимірювання має два етапи. Спочатку вимірюють величини х, у, z, які можна 

виміряти методом прямих вимірювань, а потім, використовуючи значення 

вимірювань х, у, z обчислюють шукану величину f. Нижче в таблиці виведено 

формули обчислення відносної похибки для деяких функцій. 

  



Вид формули f = x + y f = х - у f = ху 

Відносна 

похибка 
  

 

Вид формули f = x/y f = xn f =  

Відносна 

похибка  

 

 

  

Абсолютну похибку (Δf) можна знайти, скориставшись визначенням 

відносної похибки (εf).Використовуючи визначення 

 отримуємо  

3. Як правильно записати результат вимірювання 

Абсолютна похибка експерименту визначає точність, з якою можна 

проводити обчислення величини, що вимірюється. Якщо помилка округлення 

більша за абсолютну похибку — округлення зменшує фактично досягнуту 

точність вимірювання; а якщо помилка округлення менша за абсолютну 

похибку — останні цифри запису результату будуть недостовірними. Тому 

округлювати результати вимірів та обчислень треба так, щоб остання значуща 

цифра була в тому ж десятковому розряді, що й абсолютна похибка 

вимірювання величини, що знаходилася. 

У шкільних лабораторних роботах можна обмежуватися двома значущими 

цифрами. Остаточний результат для значення величини записують у 

вигляді:  де хвим — виміряне (середнє) значення. 

4. Скалярні та векторні величини 

Якщо деяка величина цілком визначається її числовими значеннями, то її 

називають скалярною. Прикладами скалярних величин можуть служити: маса, 

густина, робота, сила струму, температура. 

Скалярні величини є алгебраїчними величинами, які можуть 

застосовуватися під час будь-яких алгебраїчних дій: додавання, віднімання, 

множення, ділення, знаходження ступеня і т. ін. 



Якщо під час визначення певної величини для її повної характеристики, 

крім числового значення, треба знати й її напрям, то така величина називається 

векторною, або вектором. 

Прикладами векторних величин є швидкість, прискорення, сила. Довжина 

вектору називається також його модулем або абсолютною величиною. Вектор 

позначається графічно відрізком прямої, на який ставиться стрілка, що вказує 

на напрям вектору. 

  

 

  

Будемо позначати вектор однією буквою зі стрілкою над нею, наприклад 

швидкість v . Модуль вектору швидкості позначають так: v. Вектор дорівнює 

нулю, якщо його модуль дорівнює нулю. Такий вектор називається нульовим. 

Два вектори а та b називаються рівними, якщо: 

1) рівні їх модулі, 

2) вони паралельні і 

3) спрямовані в один бік. 

Два вектори з рівними модулями, що лежать на паралельних прямих, але 

протилежно спрямовані, називаються протилежними. Вектор, протилежний 

вектору а, позначається через - . 

Дії з векторними величинами виконуємо за правилами дій з векторами. 

Наприклад, складання векторних величин проводиться або за правилом 

трикутника (рис. а), або за правилом паралелограма (рис. б). 

  

 

 Розв’язування багатьох задач, у яких використовуються векторні 

величини, значно спрощується, завдяки тому, що будь-яку векторну величину 



можна задати за допомогою декількох чисел, які звуться проекціями цієї 

векторної величини на осі координат. Якщо вектор напрямлений вздовж якої-

небудь однієї з координатних осей — його проекція на цю вісь дорівнює 

модулю цього вектору, взятому зі знаком «+», якщо вектор напрямлений у 

позитивному напрямі координатної осі, і модулю вектору зі знаком «-», якщо 

вектор напрямлений у негативному напрямі осі. Проекції ж такого вектору на 

решту координатної осі дорівнюють нулю. На рисунку як приклад зображені 

вектори  і , напрямлені вздовж осі х. Проекція вектору  на вісь х позитивна, 

тому ах = а, а проекція вектору  — негативна, тому bх = -b. 

Якщо напрям вектору не збігається з напрямом якої-небудь з 

координатних осей, його можна подати у вигляді суми векторів, кожен з яких 

напрямлений уздовж однієї з координатних осей. Таке уявлення називається 

розкладанням вектору на складові. У такому випадку проекції вектору — це 

проекції його складових. На рисунку показано розкладання вектору на складові, 

одна з яких напрямлена вздовж осі х, а інша — уздовж осі у. 

  

 

  

Проекції вектору с такі: сх = ах; сy = by. 

5. Наближені обчислення 

Виконуючи обчислення, завжди необхідно пам’ятати про ту точність, яку 

потрібно або яку можна отримати. Неприпустимо вести обчислення з великою 

точністю, якщо дані завдання не допускають або не вимагають цього. Якщо 

наближене число містить зайві (або невірні) знаки, то його слід округлити. Під 

час округлення зберігаються тільки правильні знаки; зайві знаки відкидаються. 

Причому якщо остання цифра більша або дорівнює 5, то попередня цифра 

збільшується на одиницю, а якщо остання цифра менша 5, то попередня цифра 



не змінюється. При округленні виникає додаткова похибка, що не перевищує 

половини одиниці розряду останньої значущої цифри округленого числа. Тому, 

щоб після округлення всі знаки були правильними, похибка до округлення 

повинна бути не більшою за половину одиниці того розряду, до якого 

робитиметься округлення. 

6. Графіки функцій та правила їх побудови 

Розглянемо побудову графіків двох простих функцій: лінійної 

функції y = y0 + kx і квадратичної функції у = ах2 + bх + с. Прикладом функцій 

такого виду може служити залежність переміщення від часу під час 

рівномірного руху (лінійна функція) і під час рівноприскореного руху 

(квадратична функція). Загальний метод побудови графіків будь-якої функції 

наступний: для функції, графік якої потрібно побудувати, складають таблицю. 

В одному рядку цієї таблиці записують значення аргументу (х), а в іншій — 

обчислені для цього аргументу значення функції. Потім будують осі координат: 

вісь х — вісь абсцис, і вісь у — вісь ординат. Після цього відкладають точки з 

парою координат (хi,yi) з таблиці і через отримані точки проводять плавну 

криву. 

Графіком лінійної функції є пряма лінія. Для його побудови досить знайти 

положення двох точок і через ці точки провести пряму лінію. Графіком 

квадратичної функції є парабола, для побудови якої необхідно: знайти точки 

перетину графіка з осями координат; знайти вершину параболи; побудувати 

вісь симетрії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота № 2 

Розділ 1 МЕХАНІКА 

  Тема 1 КІНЕМАТИКА 

Відносність механічного руху 

Питання для самостійної роботи   

1. Відносність руху 

2. Додавання переміщень і швидкостей 

3. Учимося розв'язувати задачі 

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

1. Велосипедист їде рівною прямою дорогою. Які деталі велосипеда 

рухаються відносно землі прямолінійними траєкторіями, а які — 

криволінійними? 

2. Вітер несе повітряну кульку на південь. У який бік відхиляється 

прапорець, яким прикрашена кулька? 

3. Річкою пливе весловий човен і поруч із ним — пліт. Що для весляра буде 

простішим: перегнати пліт на 1 м чи на стільки ж відстати від нього? 

4. Які характеристики механічного руху змінюються внаслідок переходу від 

однієї системи відліку до іншої? 

5.  Розв'язувати задачі 

1. Швидкість моторного човна відносно води становить 6 км/год., а 

швидкість течії ріки — 2 км/год. У скільки разів швидше човен рухається за 

течією, ніж проти течії? 

2. Швидкість човна відносно води — 4 км/год., а швидкість течії — 2 км/год. 

За який час човен пройде 12 км за течією ріки? проти течії? 

3. Велосипедист рухається зі швидкістю 25 км/год., а автомобіль — 55 

км/год. З якою швидкістю рухається автомобіль відносно велосипедиста, якщо: 

а) він рухається назустріч велосипедисту; 



б) наздоганяє його; 

в) віддаляється від нього після обгону? 

 

Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Відносність руху 

Нагадаємо учням, що система відліку в механіці обирається довільно. Тоді 

положення того самого тіла в певний момент часу відносно різних тіл відліку 

буде різним. Тому й траєкторія тіла, що рухається, в одній системі відліку 

матиме одну форму, а в іншій — іншу, тобто форма траєкторії залежить від 

вибору системи відліку. Це означає, що рух того ж самого тіла для одного 

спостерігача може бути прямолінійним, а для іншого — криволінійним. 

Наприклад, точка на обіді колеса велосипеда відносно велосипедиста описує 

коло, а для перехожого — циклоїду. Отже, говорити про форму траєкторії 

можна лише в заданій системі відліку. У цьому аспекті говорять, що траєкторія 

відносна. 

Можна поставити учням запитання: які ще кінематичні характеристики руху 

є відносними? На конкретних прикладах (плавець перепливає річку з одного 

берега на інший, рухаючись перпендикулярно до берегів; пасажир іде по 

вагону, що рухається, з’ясовуємо відносність переміщення і швидкості. 

2. Додавання переміщень і швидкостей 

Назвемо умовно одну систему відліку «нерухомою», а іншу — «рухомою». 

Тоді правило додавання переміщень можна сформулювати так: 

Ø  переміщення  тіла в «нерухомій» системі відліку дорівнює векторній 

сумі переміщення 1 тіла в «рухомій» системі відліку й переміщення 2 

«рухомої» системи відліку відносно «нерухомої» : 

 

Поділивши співвідношення  на час руху t, отримаємо закон 

додавання швидкостей:  Це означає, що 



Ø  швидкість  тіла в «нерухомій» системі відліку дорівнює векторній сумі 

швидкості 1 тіла в «рухомій» системі відліку й швидкості 2 «рухомої» 

системи відліку відносно «нерухомої». 

Важливо зазначити, що рух тіла відбувається в обох системах відліку 

одночасно. Відносно ж кожної системи тіло виконує у будь-який момент часу 

лише один рух. 

3. Учимося розв'язувати задачі 

Усвідомити й засвоїти досліджуваний матеріал учням допоможе 

розв’язування задач. 

У повсякденному житті як тіло відліку ми часто сприймаємо Землю або яке-

небудь інше тіло, пов’язане з нею. Однак у деяких випадках систему відліку 

зручно пов’язати з тілом, що рухається, тоді розв’язування багатьох задач на 

обчислення швидкості тіла відносно Землі спрощується. Для підтвердження 

цього можна розглянути два варіанти розв’язування наступної задачі. 

Задача. Пропливаючи під мостом проти течії річки, весляр загубив 

капелюха. Виявивши пропажу за 10 хв., весляр повернув назад і підібрав 

капелюх на відстані d = 1 км нижче від моста. Обчисліть швидкість плину 

річки. 

Розв’язування 

1. Розв’яжемо задачу в системі відліку «Земля». 

Очевидно, що вгору проти течії човняр до виявлення пропажі проплив 

шлях  

Повернувши назад, він проплив відстань  

Час, за який він пропливе відстань l2, обчислимо як: 

 

Загальний час руху весляра обчислюватиметься за формулою: 

 



Капелюх за той же проміжок часу пройшов шлях  звідки  

Тоді  

Тоді  

2. Розв’яжемо цю ж задачу в системі відліку «Вода». 

У цій системі відліку капелюх нерухомий. Швидкість човняра відносно води 

в обидва боки однакова; отже, і час t1 його руху від капелюха на деяку відстань, 

і час зворотного руху до капелюха t2 однакові. Тому t = t1 + t2 хв. За цей час 

місток «відійде» від капелюха на відстань d = 1 км. 

Отже,  

  



Лекція № 2 

  Тема 2 ДИНАМІКА 

Перший закон Ньютона. Інертність. Маса тіла. Другий та третій закони 

Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили 

тяжіння 

 

 Мета:розкрити зміст першого закону Ньютона; увести поняття 

інерціальної системи відліку. Ввести поняття «інертність»; ознайомити учнів з 

поняттям «маса тіла» та способами її вимірювання;ознайомити студентів із 

залежністю між прискоренням, що набувається тілом, і силою, що на нього діє. 

Розкрити зміст третього закону Ньютона; поглибити знання про взаємодію тіл; 

закон всесвітнього тяжіння. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення:Фрагменти фільму «Закони Ньютона» 

Відео-фрагмент «Всесвітнє тяжіння». 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу «Динаміка». 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Перший закон Ньютона. Інертність. Маса тіла 

2. Другий і третій закони Ньютона 

3. Закон всесвітнього тяжіння 

4. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

-  Чи викликає постійна сила постійне прискорення? 

- Як залежить модуль прискорення від модуля сили? 



- Як направлено прискорення тіла, якщо відомо напрямок до діючого 

сили? 

- Що спільного мають дві сили, з якими взаємодіють два тіла? 

- Чим відрізняються сили, з якими взаємодіють два тіла? 

- Чи є фізична різниця між дією й протидією? 

- Чому третій закон Ньютона називають законом взаємодії? 

- Чому ми не помічаємо притягання навколишніх тіл одне до одного, 

хоча притягання цих тіл до Землі спостерігати легко? 

- Де з більшою силою притягуватиметься до Землі тіло: на її поверхні 

чи на дні криниці? 

- Планети рухаються своїми орбітами навколо Сонця. Куди 

спрямована сила тяжіння, що діє на планети з боку Сонця? Куди 

спрямоване прискорення планети в будь-якій точці на орбіті? Як 

спрямована швидкість? 

- Чому ґудзик, відірвавшись від пальто, падає на землю, адже він 

перебуває значно ближче до людини й притягується до неї? 

- На підставі якого закону можна стверджувати, що сила тяжіння 

пропорційна масі тіла? 

- Як залежить прискорення вільного падіння від висоти над 

поверхнею Землі? 

- Що спільного в русі тіл, кинутих вертикально вгору і під кутом до 

горизонту? 

- На підставі якого закону можна стверджувати, що сила тяжіння 

пропорційна масі тіла? 

- Як залежить прискорення вільного падіння від висоти над 

поверхнею Землі? 

- Чи залежить час польоту тіла, кинутого горизонтально, від значення 

величини початкової швидкості? 

- Що спільного в русі тіл, кинутих вертикально вгору і під кутом до 

горизонту? 

Тестові завдання: 



1. Волейбольний м’яч котиться майданчиком. Що станеться з м’ячем, який 

рухається, якщо дія на нього всіх сил припиниться? 

A. М’яч відразу зупиниться. 

Б. М’яч котитиметься прямолінійно рівномірно. 

B. М’яч котитиметься по прямій зі зменшенням швидкості. 

Г. М’яч рухатиметься по колу. 

2. Двоє учнів (першокласник і десятикласник) перетягують канат. 

Першокласник може тягти канат із силою не більшою за 50 Н, а десятикласник 

— із силою 120 Н. З якою силою вони можуть натягнути канат, стоячи на місці? 

A. 50 Н. 

Б. 70 Н. 

B. 120 Н. 

Г. 170 Н. 

3. Брусок масою 400 г рухається з прискоренням 1,2 м/с2. 

A. Брусок рухається з постійною швидкістю, що дорівнює 0,48 м/с. 

Б. Рівнодійна всіх прикладених до бруска сил дорівнює 3 Н. 

B. Рівнодійна всіх прикладених до бруска сил не дорівнює нулю. 

Г. Рівнодійна всіх прикладених до бруска сил дорівнює 0,3 Н. 

4. Хокеїст біжить і, спіткнувшись, падає вперед. Це відбувається тому, 

що... 

A. ...тіло хокеїста продовжує за інерцією рухатися вперед. 

Б. ...ноги хокеїста продовжують за інерцією рухатися вперед. 

B. ...на хокеїста діє спрямована вперед сила тертя. 

Г. ...на хокеїста діє сила пружності з боку льоду. 

Задача 1. Оцініть масу Сонця, уважаючи відстань між Сонцем і Землею 

такою, що дорівнює 150 млн. км. Земля рухається навколо Сонця зі 

швидкістю 30 км/с. 

Розв’язок 

Доцентрове прискорення Землі під час її руху навколо Сонця: 

 



Це саме прискорення можна обчислити, використовуючи другий закон 

Ньютона й закон всесвітнього тяжіння: 

 

Звідси розраховуємо масу Сонця: 

 

Перевіримо одиниці величин: 

 

Підставимо числові значення: 

 

 

 

      IV. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

1. Радіус нейтронної зорі, маса якої дорівнює масі Сонця, становить кілька 

десятків кілометрів. Обчисліть прискорення вільного падіння на відстані 10 000 

км від центра такої зорі. 

2. Волейболіст посилає м’яч з висоти 1,2 м під кутом 45° до горизонту. На 

відстані 20 м від гравця й на висоті 7 м від підлоги розташована сітка. Чи 

перелетить м’яч через сітку, якщо початкова швидкість м’яча становить 20 м/с? 

 

1. Перший закон Ньютона. Інертність. Маса тіла 

 Розділ механіки, у якому вивчаються причини, що викликають 

прискорення, називають динамікою. 

• Закон інерції: якщо на тіло не діють інші тіла, воно рухається 

прямолінійно й рівномірно, або перебуває в стані спокою. 

• Системи відліку, у яких виконується закон інерції, називаються 

інерціальними. 



• Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких тіла 

зберігають свою швидкість незмінною, якщо на них не діють інші тіла, або дії 

інших тіл скомпенсовані. 

• Інертність — властивість, що притаманна всім тілам і полягає в тому, що 

для зміни швидкості тіла потрібен час. 

• Маса тіла — це міра його інертності. 

• Взаємодія модулів прискорень двох взаємодіючих тіл обернено 

пропорційна відношенню їхніх мас. 

• Основні властивості маси: 

1. Маса тіла — величина інваріантна, тобто не залежить від вибору 

системи відліку. 

2. Маса тіла не залежить від швидкості руху тіла. 

3. Маса тіла — величина адитивна, тобто маса тіла дорівнює сумі мас усіх 

частинок, з яких складається тіло, а маса системи тіл дорівнює сумі мас тіл, що 

утворюють систему. 

4. У класичній механиці виконується закон збереження маси: у ході будь-

яких процесів, що відбуваються в системі тіл, загальна маса системи 

залишається незмінною; маса тіла не змінюється при його взаємодії з іншими 

тілами. 

2. Другий і третій закони Ньютона 

Другий закон Ньютона: 

•  Рівнодійна  усіх сил, прикладених до тіла, дорівнює добутку маси тіла 

на його прискорення: 

 = m . 

•  3 другого закону Ньютона отримуємо вираз для 1 Н: 

 

•  Третій закон Ньютона: два тіла взаємодіють одне з одним із силами, 

спрямованими вздовж однієї прямої, однаковими за модулем і протилежними за 

напрямом: 



1 = - 2. 

•  Сили, з якими тіла взаємодіють одне з одним, спрямовані вздовж однієї 

прямої й мають однакову фізичну природу. 

•  Сили, з якими взаємодіють два тіла: 

а) мають ту саму фізичну природу, оскільки зумовлені тією самою 

взаємодією; 

б) однакові за модулем і спрямовані вздовж однієї прямої протилежно одна 

до одної; 

в) прикладені до різних тіл і тому не можуть компенсувати одна одну. 

3. Закон всесвітнього тяжіння 

Гравітаційна взаємодія — це взаємодія, властива всім тілам у Всесвіті. 

Вона проявляється в їх взаємному притяганні одне до одного. 

•  Закон всесвітнього тяжіння: дві матеріальні точки масами m1 і m2, що 

перебувають на відстані і? одна від одної, притягуються із силою 

 

•  Гравітаційна стала чисельно дорівнює силі, з якою притягуються дві 

матеріальні точки одиничної маси (по 1 кг), що пере бувають на одиничній 

відстані (1 м) одна від одної: 

 

  

4. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння 

Камінь падає на Землю, тому що його притягує Земля. Камінь також 

притягує Землю. Сили взаємодії між каменем і Землею — це сили всесвітнього 

тяжіння. Для нас особливо важливе значення має сила притягання тіл до 

планети, на якій ми живемо, — до Землі. Тому сила тяжіння визначається як 

сила, з якою тіло притягується до Землі в певному місці. Тепер ми можемо 

додати, що це окремий випадок гравітаційних сил. 

Ø  Силу, з якою Земля притягує будь-яке тіло, називають силою тяжіння. 



Під час вільного падіння всі тіла біля поверхні Землі рухаються з 

однаковим прискоренням, що називають прискоренням вільного падіння . Це 

прискорення зумовлене дією на тіло сили тяжіння T. 

Отже, другий закон Ньютона для тіла, що вільно падає, має вигляд: 

 = m . 

Таким чином, 

Ø  сила тяжіння, що діє на тіло, пропорційна масі цього тіла. 

Сила тяжіння діє на всі тіла. Але до якої точки прикладена ця сила, якщо 

тіло не можна вважати матеріальною точкою? Найпростіше відповісти на це 

запитання за допомогою досліду. 

Візьмемо тіло довільної форми, виготовлене з картону, і проколемо його 

голкою. Злегка погойдуючи фігуру, можна переконатися в тому, що вона 

перебуває в рівновазі. Вертикаль можна визначити за допомогою підвісу. 

  

 

  

У точці підвісу на тіло діють сила тяжіння T і сила пружності нитки пр. 

Під дією цих сил тіло перебуває в стані рівноваги. Тому, відповідно до другого 

закону Ньютона, T + np = 0. Звідси випливає, що T = - пр, тобто сила 

тяжіння і сила пружності спрямовані протилежно й лінії їх дії знаходяться на 

одній прямій. Проведемо цю пряму (див. рис.). Повторимо дослід, прикріпивши 

голку за підвісом в іншій точці, і знайдемо нову лінію дії сили. Проведені лінії 

дії сили тяжіння перетинаються в одній точці. Ця точка і є центром ваги тіла. 

Ø  Точку прикладання сили тяжіння, що діє на тіло, за будь-якого його 

положення в просторі називають центром ваги. 



Для однорідного симетричного тіла центр ваги перебуває в центрі симетрії, 

при цьому центр ваги може не збігатися з жодною точкою тіла. 

  

 

  

2. Прискорення вільного падіння 

Розглядаючи Землю як однорідну кулю, розуміємо, що Земля притягує тіло 

масою яке знаходиться на її поверхні, із силою:  де М3 — маса 

Землі, R3 — радіус Землі. Ця сила надає тілам прискорення вільного падіння, 

що дорівнює: 

 

З отриманої формули видно, що прискорення вільного падіння 

визначається лише масою Землі та відстанню від центра Землі до тіла, тому 

прискорення вільного падіння є однаковим для всіх тіл незалежно від їхньої 

маси. 

Оскільки земна куля трохи сплюснута біля полюсів (екваторіальний радіус 

Землі більший за полярний на 21 км), то прискорення вільного падіння 

збільшується залежно від переміщення: екватор — полюс. Однак сплюснутість 

Землі — не головна причина залежності прискорення вільного падіння від 

географічної широти місцевості. 

Іншою істотною причиною є обертання Землі навколо своєї осі. Ці дві 

причини зумовлюють те, що прискорення вільного падіння на різних широтах 

відрізняються: на полюсах — gпол ≈ 9,83 м/с2, на екваторі — geкв ≈ 9,78 м/с2, а 

на широті 45° — g ≈ 9,81 м/с2. 

Крім того, прискорення вільного падіння в певній місцевості може 

відрізнятися через неоднорідність будови земної кори, наявність гір і западин, а 



також через різну густину порід, що залягають у надрах Землі. Зменшення 

прискорення вільного падіння часто свідчить про поклади таких корисних 

копалин, як торф, нафта, газ; збільшення — про поклади металевих руд. 

Метод знаходження покладів корисних копалин за точним значенням 

прискорення вільного падіння називають гравіметричною розвідкою. 

3. Рух тіла по вертикалі 

Камінь, що падає зі скелі, і м’яч, кинутий вертикально вгору, рухаються по 

прямій. Розігнавшись на березі, людина стрибає у воду, при цьому траєкторія її 

тіла — половинка параболи. Снаряд, випущений з гармати під кутом до 

горизонту, також опише в просторі параболу. Траєкторія супутника Землі дуже 

близька до кола. Рух усіх цих тіл відбувається під дією сили тяжіння. Чому ж ці 

рухи настільки відрізняються один від одного? Очевидно, причина — різні 

початкові умови. 

Якщо на тіло діє лише сила тяжіння, то, відповідно до другого закону 

Ньютона, т = m , або m  = m . Це означає, що під дією сили тяжіння тіло 

рухається рівноприскорено з прискоренням g (а = g). При цьому рівняння 

залежності швидкості від часу має вигляд:  = 0 + t. 

Це рівняння показує, що швидкість руху тіла перебуває у площині, 

утвореній векторами 0 і , тому для опису таких рухів достатньо двовимірної 

системи координат. 

  

 

  

Розглянемо рух тіла по вертикалі: тіло кинули вертикально вгору (рис. а), і 

тіло падає вертикально вниз (рис. б). 

  



 

  

У цьому випадку траєкторією руху тіла буде відрізок прямої, оскільки руху 

вздовж осі Ох не відбувається ( 0х = 0, х = х0). 

Оскільки під час руху вгору то рівняння руху матимуть 

такий вигляд: 

 

Аналогічно, під час руху тіла, кинутого вниз, рівняння 

матимуть вигляд: 

 

4. Рух тіла, кинутого горизонтально 

Розмістимо початок координат у крапці, з якої кинуто тіло (див. рис). 

  

 

  

Хоча рух тіла буде криволінійним, однак залежність швидкості тіла від 

часу, як і раніше, описується формулою:  = 0 + t. Тіло, що рухається, ніби 

бере участь одночасно у двох уже знайомих нам рухах: 



а) по горизонталі — рівномірний прямолінійний рух: 

 

б) по вертикалі — прискорений рух (без початкової швидкості): 

 

Підставивши в останню формулу вираз для часу руху 

 дістаємо:  

Ø  Отже, тіло, кинуте горизонтально, рухається по параболі, вершина якої 

знаходиться в початковій точці руху. 

А час польоту і дальність польоту можна обчислити за формулами: 

 

Слід звернути увагу учнів на те, що час руху тіла, кинутого горизонтально 

з певної висоти, і час руху тіла, яке вільно падає з цієї ж висоти, однаковий. Цей 

висновок можна проілюструвати дослідом на приладі для порівняння часу 

падіння двох кульок. 

Швидкість тіла в будь-якій точці траєкторії можна обчислити за 

формулою: 

 

Ця швидкість буде спрямована по дотичній до траєкторії, а напрям вектора 

швидкості визначається кутом, який він утворює з горизонтальною віссю: 

 

5. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту 

Проведемо кілька дослідів зі струменем води, що витікає з наконечника 

гумової трубки, з’єднаної з водопровідним краном. Струмінь показує 

траєкторію руху частинок води, випущених з наконечника гумової трубки під 

кутом до горизонту. Форма струменя — парабола. Отже, траєкторією руху тіла 



й у цьому випадку буде парабола. Однак тепер вершина параболи — точка, що 

відповідає підйому тіла на максимальну висоту. 

Нехай тіло кинули зі швидкістю 0 під кутом  до горизонту. З’єднаємо 

початок координат з початковим положенням тіла, спрямуємо вісь Оу 

вертикально вгору, а вісь Ох — горизонтально (див. рис). У обраній системі 

координат: 

 

  

 

  

Оскільки й у цьому випадку  = 0 + t, дістаємо: 

 

Коли тіло перебуває на максимальній висоті, його швидкість спрямована 

горизонтально, тобто проекція швидкості на вісь Оу дорівнює нулю ( y = О). 

Оскільки y = 0y — gt, для часу підйому тіла на максимальну висоту 

отримуємо: 

 

Знаючи час підйому тіла, можна розрахувати висоту, на яку воно 

підніметься: для цього достатньо підставити у 

формулу  

 



Час польоту тіла складається з часу підйому й часу наступного падіння, а 

оскільки час підйому дорівнює часу падіння, то час польоту вдвічі більший за 

час підйому: 

 

Оскільки x = 0xtпoл, можна обчислити дальність польоту тіла, кинутого під 

кутом до горизонту: 

 

Скориставшись перетворенням 2sin cos  = sin2 , дістаємо: 

 

З цього виразу випливає, що з таким значенням початкової швидкості 0, 

максимальна дальність польоту досягається за максимального значення sin2 . 

Найбільше значення синуса дорівнює 1 (якщо кут — 90°). Отже, 2  = 90°, 

звідки  = 45°. Отже, максимальна дальність польоту досягається, якщо кут  = 

45° і дорівнює: 

 

  



Самостійна робота № 3 

Розділ 1. МЕХАНІКА 

  Тема 2. ДИНАМІКА 

Механічна взаємодія тіл.Рух тіла під дією кількох сил.Невагомість. 

Перевантаження. 

Питання для самостійної роботи   

1. Механічна взаємодія тіл. Сила. 

2. Рух тіла під дією кількох сил. 

3. Вага тіла. Невагомість. Перевантаження. 

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

Задача 1. У ліфті встановили динамометр, на якому підвісили тіло масою 1 

кг. Що покаже динамометр, якщо: 

а) ліфт рухається рівномірно; 

б) ліфт піднімається вгору з прискоренням 5 м/с2; 

в) ліфт опускається вниз з прискоренням 5 м/с2? 

Задача 2. Літак робить «мертву петлю», описуючи у вертикальній площині 

коло радіусом 250 м. У скільки разів вага льотчика в нижній частині траєкторії 

більша за силу тяжіння, якщо швидкість літака — 100 м/с? 

Задача 3. У шахту почали опускати цебро масою 0,5 т з початковою 

швидкістю, яка дорівнювала нулю. За 0,2 хв. він пройшов 35 м. Знайдіть силу 

натягу каната, до якого підвішене цебро. 

Задача 4. Лижник масою 60 кг, який має наприкінці спуску швидкість 10 м/с, 

зупиняється на горизонтальній ділянці після закінчення спуску за 40 с Визначте 

величину сили опору. 

 

 

 



Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Механічна взаємодія тіл. Сила. 

Дію тіл або частинок одна на одну називають взаємодією. 

•  Сила — це векторна величина, що є мірою дії на тіло інших тіл, у 

результаті якої тіло дістає прискорення або змінює форму й розміри. 

•  1 Н — це сила, яка тілу масою 1 кг надає прискорення 1 м/с2. 

•  Рівнодійна сила — це сила, дія якої заміняє дію кількох сил, що одночасно 

діють на тіло.  

2.Рух тіла під дією кількох сил. 

 Алгоритм розв'язування задач із динаміки 

Якщо в задачі потрібно розглянути рух тіла під дією кількох сил, 

рекомендується діяти в такому порядку. 

1. Запишіть коротко умову задачі й подайте всі числові дані в СІ. 

2. Зробіть креслення, показавши на ньому всі сили, що діють на тіло, і 

напрям прискорення. Щодо кожної сили, яка діє на дане тіло, визначте: 

а) з боку якого тіла діє ця сила; 

б) якою є фізична природа цієї сили (тяжіння, пружність чи тертя). 

3. Запишіть другий закон Ньютона у векторному вигляді. 

4. Запишіть додаткові рівняння (наприклад, формули для сил або рівняння 

кінематики). 

5. Виберіть зручну систему координат і запишіть рівняння другого закону 

Ньютона в проекціях на осі координат. 

6. Розв’яжіть одержану систему рівнянь у загальному вигляді. 

7. Проаналізуйте одержаний результат (перевірте одиниці виміру, 

розгляньте часткові або граничні випадки). 

8. Знайдіть числові значення шуканих величин. Оцініть правдоподібність 

одержаних результатів. 

9. Запишіть відповідь у загальному вигляді (у вигляді формули), а також 

числові значення шуканих величин із зазначенням їх одиниць виміру. 



10. Якщо розглядається рух системи тіл, пункти 3 і 5 необхідно виконати для 

кожного з тіл, а в пункті 4 слід урахувати кінематичні зв’язки. 

 2). Приклади розв'язування задач 

Задача 1. По гладкому столу за допомогою горизонтального шнура тягнуть 

брусок, прикладаючи до шнура силу F. Маса бруска M, маса шнура m. Знайдіть 

силу T, з якою шнур діє на брусок. Доведіть, що якщо масою шнура можна 

знехтувати, то ця сила дорівнює F. Розв’язання 

1. На рис. 1 показано сили, що діють на брусок і шнур. Запишемо для 

кожного з цих тіл другий закон Ньютона у векторному вигляді: 

 

  

 

Рис. 1 

 2. Запишемо другий закон Ньютона в проекції на вісь Ox: 

Ma = T1, ma = F - T2. 

3. Згідно з третім законом Ньютона: 

T1 – T2 = Т. 

4. Підставивши T1 = T2 - T в систему рівнянь (див. пункт 2), знаходимо: 

 

5. Перевіряємо й аналізуємо одержану відповідь. 

Якщо m << M, дійсно одержуємо T = F. 

 

Відповідь:  

 Задача 2. Тіло сповзає рівномірно по похилій площині з кутом нахилу 40°. 

Визначити коефіцієнт тертя ковзання між тілом і площиною. 

Аналіз та розв’язання 



Під час сповзання тіла з похилої площини на нього діють сила тяжіння 

 сила реакції площини  і сила тертя  (рис. 2). Прискорення при 

рівномірному сповзанні дорівнює нулю. Отже, рівняння руху для 

тіла:  За напрям осі Ox візьмемо напрям руху тіла. Тоді 

матимемо таке рівняння відносно цієї осі: 

 

 

Рис. 2 

  

Враховуючи, що  запишемо рівняння (1) у вигляді: 

 

звідси: 

 

 Задача 3. До нитки, перекинутої через нерухомий блок, підвішано тягарі 

масами m1 = 300 m2 = 600 г. З якими прискореннями рухаються тягарі? Якою є 

сила натягу нитки? У скільки разів вага другого тягаря відрізняється від ваги 

першого? 

Розв’язання 

Покажемо всі сили, що діють на тягарі. 

  



 

Рис. 3 

 Запишемо рівняння другого закону Ньютона для кожного з тягарів у 

проекції на вісь у: 

 

На прикладі цієї задачі слід показати учням два ефективних методи 

перевірки одержаного результату. 

Перший з них — перевірка на симетрію. Очевидно, якщо поміняти тягарі 

місцями, натяг шнура і модуль прискорення тягарів мають не змінитися. 

Одержані для a і T вирази цій вимоги відповідають (якщо замінити m1  m2 

значення T не змінюється, а прискорення змінює тільки знак). Другий метод — 

перевірка на часткові та граничні випадки. Наприклад, якщо m1 = m2 = m, 

прискорення має дорівнювати нулю, а T = mg. Якщо m1  0 має бути a 

 g, T  0 (тягар 2 вільно падає і тому перебуває в стані невагомості). Одержані 

формули відповідають і цим вимогам. Вага обох тягарів є однаковою, наскільки 

б не відрізнялися їхні маси, обидва тягарі діють на шнур з однаковими силами. 

Річ у тім, що вага меншого тягаря збільшується (прискорення цього тягаря 

напрямлене вгору), а вага більшого тягаря зменшується. 

Відповідь: 3,3 м/с2; 3,9 Н; обидва тягарі мають однакову вагу. 

3. Вага тіла. Невагомість. Перевантаження. 

Вагою тіла називають силу, з якою тіло ( унаслідок його притягання до 

Землі) тисне на опору або розтягує підвіс. 



•  Якщо прискорення тіла спрямоване вгору, то вага тіла більша за силу 

тяжіння: 

 

•  Якщо прискорення тіла спрямоване вниз, то вага тіла менша за силу 

тяжіння: 

 

•  Стан, за якого вага тіла дорівнює нулю, називається станом невагомості. 

•  Відношення сили, з якою тіло тисне на опору в разі прискореного руху 

вгору, до його ваги в інерціальній системі відліку називають перевантаженням: 

 

  



Лекція № 3 

  Тема 2 ДИНАМІКА 

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

 Мета:дати студентам уявлення про статику як один із розділів механіки; 

ознайомити з умовами рівноваги твердого тіла; дати студентам знання про 

момент сили і правило моментів; показати, що правило моментів виконується і 

для тіла, яке має незакріплену вісь обертання; пояснити значення правила 

моментів у побуті. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання лекції. 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1.  Рівновага тіл.Момент сили. 

2. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

- Яка умова рівноваги тіла, що має закріплену вісь обертання? 

- Чи можна натягувати вірьовку строго горизонтально? 

- Який стан тіла називається в механіці рівновагою? 

- Чи обов’язково рівновага означає стан спокою? 

- Коли тіло, закріплене на осі, перебуватиме в рівновазі під дією двох сил? 

- Чи можна застосовувати умови рівноваги тіла, коли явної осі обертання 

немає? 

2. Задачі, розв’язувані на занятті 

1. До горизонтального стрижня підвішано тягар масою 50 кг (рис. 4). Якими 

є сили тиску стрижня на опори, якщо AC = 40 см, BC = 60 см? Масою 

стрижня можна знехтувати. 



  

 

Рис. 4 

Розв’язання 

Оскільки стрижень перебуває в рівновазі, 

mg + N1 + N2 = 0. 

Звідси N1 + N2 = mg. Застосуємо правило моментів, вважаючи, що вісь 

обертання проходить через точку C. Тоді N1l1 = N2l2 (рис. 5). 

 

 Рис. 5 

 З рівнянь  одержуємо: 

 

Підставляючи числові дані, знаходимо N1 = 300 H, N2 = 200 H. 

Відповідь: 300 Н; 200 Н. 

      IV. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

Якою має бути маса m противаги, щоб показаний на рис. 6 шлагбаум легко 

було підіймати й опускати? Маса шлагбаума дорівнює 30 кг. 

  

 

  

Рис. 6 



Задача. Куля масою 5 кг висить на мотузці, прикріпленій до гладенької 

стіни. Визначити силу натягу мі і силу тиску кулі на стіну. Нитка, що утворює 

із стіною 30°, проходить через центр кулі. 

 

1.  Рівновага тіл.Момент сили. 

Статика — розділ механіки, у якому розглядається рівновага тіл. Під 

рівновагою розуміють стан спокою тіла (  = 0), коли це тіло взаємодіє з 

іншими тілами і не обертається (ω = 0), або стан рівномірного руху тіла (  = 0). 

Під рівновагою розуміють збереження тілом стану спокою в даній системі 

відліку. 

Наводимо приклади: автомобіль, що стоїть, і автомобіль, який рухається 

рівномірно по горизонтальній ділянці шляху. Демонструємо види рівноваги за 

допомогою приладу із статики, візка, що стоїть на столі, а також тіла, 

підвішеного на кронштейні. Підкреслюємо, що рівновага — відносне поняття. 

Важливе значення розділу полягає в тому, що знання, які він дає, 

використовуються для з’ясування умови рівноваги мостів, підйомних кранів, 

будівель, розв’язання питань їх довготривалості й міцності. 

На основі знань учнів про додавання векторів пояснюємо додавання сил і 

демонструємо це за допомогою приладу із статики або так, як показано на 

рисунку. 

Розкладання сил на складові демонструємо за допомогою приладу зі статики 

і динамометрів (рис. 1). Зображаємо на дошці розкладання сили на кронштейні 

та на похилій площині. Вводимо поняття зрівноважувальної сили, яка за 

модулем дорівнює рівнодійній силі, а за напрямом протилежна їй. 

 

Рис. 1 



Після цього визначаємо, за яких умов тіло, що не обертається, перебуває в 

рівновазі, тобто чому повинен дорівнювати вектор рівнодійної усіх сил, 

прикладених до тіла, коли воно перебуває в стані спокою або рівномірного 

прямолінійного руху. Оскільки при цьому a = 0, можна твердити, що  = 0. На 

досліді показуємо, що сума проекцій векторів сил, прикладених до тіла, на 

будь-яку вісь, а отже, й рівнодійна цих сил дорівнює нулю. 

Для закріплення матеріалу слід розв’язати кілька задач. 

Задача 1. Тіло масою m утримується на похилій площині силою, 

напрямленою паралельно цій площині. Визначити утримувальну силу, якщо кут 

нахилу площини α. Тертям тіла об площину знехтувати. 

Розв’язання 

Звертаємо увагу учнів на те, що за умовою задачі тіло можна вважати 

матеріальною точкою, до якої прикладено три сили: сила тяжіння , реакція 

опори  і шукана сила . 

Спрямовуємо вісь Ox у напрямі утримувальної сили, паралельної до похилої 

площини (рис. 2). Проекція сили  дорівнює нулю. Тому рівняння руху 

записуємо так: 

 

 

Рис. 2 

 Звідси: 

 

Досліджуємо цей результат, записавши, що sinα = h/l, де h і l — відповідно 

висота і довжина похилої площини. Тому це рівняння нагадує відому учням 

закономірність: 



 

Застосовуючи похилу площину, виграємо в силі у стільки разів, у скільки 

разів висота менша за довжину похилої площини. 

 Задача 2. Вантаж масою m = 50 кг підвішано посередині троса, кінці якого 

закріплені у двох точках, що лежать на одній горизонталі. Визначити сили 

пружності, які виникають у тросі, якщо довжина його l = 20 м, а стріла 

прогину h = 0,5 м. Масою троса знехтувати. 

Аналіз та розв’язання 

Звертаємо увагу учнів на те, що шукані й дані сили прикладено в 

точці B (середина троса), яка перебуває в стані спокою. Вісь Ox спрямовуємо 

горизонтально паралельно до нерозтягненого тросу. 

 

Рис. 3 

 Проектуємо сили на вісь Ox: 

 

Звідси: 

 

Проектуємо сили і на вертикальну вісь: 

 

 Звідси: 

 

З ABC випливає, що 



 

Тому: 

 

2.Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. 

Перша умова рівноваги 

Згідно з другим законом Ньютона, для того щоб тіло залишалося в спокої 

(відносно інерційної системи відліку), необхідно, щоб векторна сума всіх 

прикладених до тіла сил дорівнювала нулю: 

F1 + F2 + F3 + ... = 0. 

Якщо в задачі тіло можна розглядати як матеріальну точку, виконання 

першої умови рівноваги достатньо для того, щоб тіло залишалося в спокої. 

Використовуючи першу умову рівноваги, можна обчислити сили, що діють 

із боку нерухомого тіла на кілька опор або підвісів. 

Обчислимо сили натягу ниток 1, 2 і 3 у системі, показаній на рис. 1, якщо 

кут а і маса тягаря m відомі, а масою ниток можна знехтувати. 

 

Рис. 1 

Вузлик, яким зв’язано нитки, перебуває в рівновазі під дією сил реакції 

ниток T1, Т2 і T3. Отже, T1 +T2 + Т3 = 0. Сила T1 дорівнює вазі нерухомого 

тягаря масою m, тому T1 = mg (рис. 2). 



 

Рис. 2 

 Записуючи умову рівноваги в проекціях на осі координат, одержуємо: 

 

Із другого рівняння  . Підставляючи цей вираз у перше рівняння, 

дістанемо . 

Якщо в задачі тіло не можна розглядати як матеріальну точку, виконання 

першої умови рівноваги може виявитися недостатньо для того, щоб тіло 

залишалося в спокої. Якщо сили прикладені не до однієї точки, тіло може 

почати обертатися. 

Якщо прикласти до нерухомого тіла дві однакові за модулем і протилежно 

напрямлені сили, тіло почне обертатися навколо певної точки, хоч векторна 

сума сил дорівнює нулю: F1 + F2 = 0. 

Якщо до тіла, закріпленого на осі, прикладено дві сили F1 і F2, що мають 

обертати тіло в протилежні боки, то, як показує дослід, тіло залишиться в 

рівновазі, якщо F1l1 = F2l2, де l1 і l2 — відстані від осі обертання до ліній дії 

сил F1 і F2 (рис. 3). 

 

Рис. 3 

2. Плече сили. Момент сили 

Довжина перпендикуляра, опущеного з осі обертання на лінію дії сили, 

називається плечем сили. 



Обертальна дія сили визначається добутком модуля сили на відстань від осі 

обертання до лінії дії сили. 

Моментом сили відносно осі обертання тіла називають узятий зі знаком 

«плюс» або «мінус» добуток модуля сили на її плече: 

M = ± Fl. 

Будемо вважати момент додатним, якщо сила викликає обертання тіла проти 

годинникової стрілки, і від’ємним — якщо за годинниковою стрілкою. У 

розглянутому вище прикладі М1 = -F1l1, M2 = F2l2, тому умову рівноваги тіла, 

закріпленого на осі, під дією двох сил можна записати у вигляді 

M1 + M2 = 0. 

 3. Друга умова рівноваги (правило моментів) 

Щоб тіло, закріплене на нерухомій осі, перебувало в рівновазі, необхідно, 

щоб алгебраїчна сума моментів прикладених до тіла сил дорівнювала нулю: 

М1 + M2 + М3 +... = 0. 

 

 

  



Самостійна робота № 4 

Розділ 1. МЕХАНІКА 

  Тема 2. ДИНАМІКА 

Імпульс. Закон збереження імпульсу.Реактивний рух. 

Питання для самостійної роботи   

1. Імпульс тіла та імпульс сили 

2. Закон збереження імпульсу 

3. Приклад розв’язання задачі 

4. Реактивний рух 

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

- Чи на однакову відстань можна кинути камінь уперед: а) стоячи на 

землі; б) стоячи на ковзанах на льоду? 

- Метеорит згоряє в атмосфері, не досягаючи поверхні Землі. Що 

відбувається при цьому з його імпульсом? 

- Чому куля, вилетівши з рушниці, не розбиває шибку на осколки, а 

утворює в ній круглий отвір? 

- Від чого відштовхується ракета, розганяючись у космосі? 

- Чи буде збільшуватися швидкість ракети, якщо швидкість витікання 

газів відносно ракети є меншою, ніж швидкість самої ракети, і викинуті 

ракетою гази летять слідом за нею? 

Розв’язати задачі: 

Задача 1. З якою швидкістю має летіти хокейна шайба масою 160 г, щоб її 

імпульс дорівнював імпульсу кулі масою 8 г, що летить зі швидкістю 600 м/c? 

 Задача 2. З якою силою діє молоток масою 0,5 кг на цвях під час удару, 

якщо швидкість молотка перед ударом 2 м/c? Вважайте, що удар тривав 0,01 с. 

Задача 3. До стіни прикріплено шланг із насадкою, зігнутою під прямим 

кутом (див. рис.). Зі шланга витікає вода зі швидкістю  = 10 м/с. Знайдіть 



горизонтальну складову сили, з якою шланг тисне на стіну. Площа перерізу 

шланга S = 10 см2. 

  

 

 Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

5. Імпульс тіла та імпульс сили 

Нехай дві кулі масами m1 і m2 рухаються зі швидкостями 0 і u0. У 

певний момент часу вони починають взаємодію, що триває Δt. При цьому 

механічний рух передається від однієї кулі до другої. У результаті взаємодії 

швидкості куль стають однаковими 1 і u1. 

Згідно з третім законом Ньютона F12 = -F21. Але F12 = m1a1, 

а F21 = m2a2. Отже, m1a1 = -m2a2.Прискорення, отримані кулями під час 

взаємодії, дорівнюватимуть: 

 

Підставляючи значення прискорення в попередню рівність, дістанемо: 

 

або 

 

Звідси: 

 

З останньої рівності видно, що зміна швидкості тіл, які взаємодіють, буде 

різною, але зміна величини добутку буде однаковою в обох тіл. 

Величина m  одержала назву імпульсу тіла. Вона є мірою механічного 

руху. Під час взаємодії відбувається передача імпульсу від одного тіла до 

іншого. 



Імпульс тіла — векторна величина, напрям вектора імпульсу збігається з 

напрямом вектору швидкості. 

Одиницею виміру імпульсу в СІ є [p] = (кг·м)/с. Якщо на тіло діє сила, 

швидкість тіла змінюється. Отже, змінюється й імпульс тіла p = m . Зміна 

імпульсу Δp = Δ(m ) = mΔ . Оскільки Δ  = a·Δt, одержуємо Δp = ma · Δt. 

Оскільки ma = F, можна записати: Δp = FΔt. 

Добуток сили F на час її дії Δt називається імпульсом сили. Одиниця 

виміру імпульсу сили в СІ — H/c. Оскільки, [H] = (кг·м)/с2 одиниця виміру 

імпульсу сили збігається з одиницею виміру імпульсу тіла. 

Останнє рівняння показує, що якщо імпульс тіла змінюється за дуже 

короткий інтервал часу, то при цьому виникають великі сили (удар, поштовх, 

зіткнення). 

Якщо ж потрібно уникнути занадто великих сил, збільшують час дії сили. 

2. Закон збереження імпульсу 

Якщо переписати рівність m1 1 - m1 0 = m2u0 - m2u1 у вигляді m1 1 + m2u1 

= m1 0 + m2u0, то стане зрозумілим, що сума імпульсів двох тіл після взаємодії 

дорівнює сумі імпульсів цих тіл до взаємодії. 

Цей висновок можна узагальнити і для випадку взаємодії кількох тіл — 

важливо лише, щоб система цих тіл була замкнутою, тобто щоб тіла 

взаємодіяли тільки одне з одним і не взаємодіяли з іншими тілами. 

Отже, формулюємо закон збереження імпульсу: векторна сума імпульсів 

тіл, що складають замкнуту систему, залишається сталою за будь-яких 

взаємодій тіл одне з одним: 

 

 3. Приклад розв’язання задачі 

1. Візок масою m1 = 120 кг котиться зі швидкістю 1 = 6 м/c. Людина, яка 

бігла назустріч візку зі швидкістю 2 = 9 км/год., стрибає у візок. З якою 

швидкістю v рухається після цього візок, якщо маса людини m2 = 60 кг? 

Дано:  



m1 = 120 кг, 1 = 6 м/c, m2 = 60 кг, 2 = 9 км/год. = 2,5 м/c. 

Знайти:  - ? 

Розв’язання 

Візьмемо вісь Ox у напрямі руху візка, тоді 

 

Зовнішніми силами, що діють на систему «візок + людина» в напрямі 

осі Ox, можна знехтувати. Отже, проекція повного імпульсу системи на цю вісь 

зберігається: 

 

Звідси: 

 

 

Відповідь:  = 3,2 м/c. 

1. Реактивний рух 

Відомо, що швидкість тіла (відносно інерційної системи відліку) може 

змінитися тільки внаслідок дії на це тіло інших тіл. Наприклад, автомобіль 

розганяється завдяки тому, що його колеса під час обертання 

«відштовхуються» від дороги: колеса, обертаючись, «штовхають» дорогу назад, 

а дорога, за третім законом Ньютона, з такою самою за модулем силою 

«штовхає» автомобіль уперед. Тому під час ожеледі так важко і розігнатися, і 

загальмувати. 

Від чого відштовхується гармата під час віддачі? Від ядра: «штовхаючи» 

ядро, гармата, згідно із законом збереження імпульсу, і сама «відштовхується» 

від нього. Рух ракети в цьому плані нагадує рух гармати в момент віддачі: 

ракета викидає з величезною швидкістю продукти згоряння палива (розпечені 

гази) і, згідно із законом збереження імпульсу, сама отримує поштовх у 

протилежному напрямі. 



Рух, який виникає внаслідок того, що від тіла відокремлюється його 

частина з певною швидкістю відносно тіла, називається реактивним рухом. 

Припустімо, що початкова швидкість ракети із запасом палива дорівнює 

нулю і що ракета відразу викидає весь запас палива у вигляді газу. Позначимо 

масу оболонки ракети (тобто ракети без запасу палива) mоб, масу газу mг, а 

швидкості оболонки й газу після викидання палива, відповідно, o6 і г. Згідно 

із законом збереження імпульсу, mo6 o6 + mг г = 0. Проектуючи це векторне 

рівняння на вісь координат, напрямлену вздовж швидкості ракети, і зважаючи 

на те, що проекції швидкості ракети й газу мають протилежні знаки, дістанемо: 

 

Таким чином, швидкість оболонки є тим більшою, чим більша швидкість 

викинутого газу і чим більша його маса. Швидкість «викидання» газу в 

сучасних реактивних двигунах сягає кількох кілометрів за секунду (у кілька 

разів більше від швидкості рушничної кулі). Проте, як випливає з наведеного 

співвідношення, навіть за такої швидкості газу для того, щоб оболонка ракети 

набрала першу космічну швидкість (близько 8 км/с), необхідно, щоб маса 

палива в кілька разів перевищувала масу оболонки. 

Реальна швидкість ракети буде значно меншою від обчисленої нами, 

оскільки поблизу Землі опір повітря існує і паливо згоряє не відразу, а 

поступово. При цьому маса ракети зменшується теж поступово. Закони руху тіл 

змінної маси є набагато складнішими. Їх дослідили вчені І. В. Мещерський і К. 

Е. Ціолковський. 

  



Лекція № 4 

  Тема 2 ДИНАМІКА 

Механічна енергія. Робота і енергія. Кінетична і потенціальна 

енергія.Закон збереження механічної енергії.Механічна робота і потужність.  

 Мета:розкрити сутність закону збереження енергії в механічних процесах, 

розкрити фізичний зміст поняття роботи і потужності. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання лекції. 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Повна механічна енергія 

2. Закон збереження енергії в механічних процесах 

3. Взаємне перетворення потенційної та кінетичної енергій у механічних 

процесах 

4. Механічна робота і потужність. 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1.Фронтальне опитування: 

- За яких умов повна механічна енергія системи тіл зберігається? 

- Чому в разі дії сили тертя закон збереження механічної енергії 

порушується? 

- Вантаж, підвішений до пружини, здійснює коливання у вертикальному 

напрямі. Які перетворення енергії при цьому відбуваються? У яких положеннях 

вантажу потенціальна енергія системи «вантаж і пружина» є максимальною? 

- На який вид енергії перетвориться частина повної механічної енергії, 

якщо на тіла системи діють зовнішні сили? 

2. Якісні запитання: 



1. За рахунок якої енергії злітає вгору наповнена гелієм повітряна 

кулька, що вирвалася з рук? 

2. Камінь і тенісний м’яч ударяють палкою. Чому м’яч за інших 

однакових умов летить далі за камінь? 

3. Гумові балони автомашини (а також ресори, вагонні буфери тощо) 

ослабляють поштовхи й удари. Чому? 

4. Чому важко стрибнути на берег із човна, у той час, як з теплохода 

такий стрибок легко здійснити? 

5. Дерев’яний кубик був прив’язаний до каменя на дні озера. Мотузка 

обірвалася, і кубик сплив. Як змінилася в результаті цього потенціальна енергія 

системи «кубик + вода + Земля»? 

6. Тіло кинули вертикально. Яким є знак роботи сили тяжіння: 

а) під час підйому тіла; 

б) під час його падіння? 

7. Позитивну чи негативну роботу виконує сила тертя, що діє на 

санчата, коли їх тягнуть по схилу гори? коли ними з’їжджають з гори? 

8. Чи залежить значення роботи сили тяжіння від довжини пройденого 

тілом шляху? від маси тіла? 

9. Яку роботу — позитивну чи негативну — виконує сила пружності 

під час стискання пружини? під час повернення пружини в недеформований 

стан? 

10. Чи однакову потужність розвиває двигун автобуса, коли він 

рухається з однаковою швидкістю без пасажирів і з пасажирами? 

11. Чому в разі збільшення швидкості автомобіля потрібна менша сила 

тяги для її підтримання? 

12. На що витрачається потужність двигунів палубного винищувача, 

що завис над авіаносцем? 

13. Чому важко збільшувати максимальну швидкість автомобілів і 

літаків? 

14. Хлопець пройшов спортзалом 2 м, а потім за той же час зліз по 

канату на 2 м. Чи однакову потужність він при цьому розвивав? 



3.  Розрахункові задачі 

Задача 1. У брусок, що висить на шнурі, завдовжки l = 2 м, влучила куля, яка 

летить горизонтально. Куля застрягла в бруску. З якою швидкістю 0 летіла 

куля, якщо шнур відхилився від вертикалі на кут  = 15°? Маса бруска — М = 2 

кг, маса кулі m = 8 г. 

Розв’язок 

Процес можна поділити на два етапи. Перший етап — зіткнення кулі з 

бруском. При цьому брусок дістає швидкість u, але практично не встигає 

зрушити з місця. Механічна енергія не зберігається, але зберігається імпульс: 

 

 

 На другому етапі процесу брусок із застряглою в ньому кулею відхиляється 

на кут , піднімаючись при цьому (див. рис.) на висоту h = l(1 - cos ). На цьому 

етапі механічна енергія зберігається: 

 

Звідси: 

 

Перевірка одиниць величин: 

 

Виконуємо обчислення: 

 

Задача 2. Два хлопчика, що стоять поруч на однакових легких візках, 

відштовхуються один від одного. У результаті перший візок проїжджає до 

зупинки 1,5 м, а другий — 4,5 м. Маса якого хлопчика більша й у скільки разів? 

Розв’язок 



Із закону збереження імпульсу випливає, що після поштовху хлопчики 

дістають однакові за модулем імпульси m1 1 = m2 2. 

Відповідно до теореми про кінетичну енергію, робота сили 

тертя  дорівнює зміні кінетичної енергії візка: 

 

Пройдений до остаточної зупинки шлях  

Отже,  

Таким чином, маса першого хлопчика більша в 1,7 рази. 

Задача 3. Для автоматичного перезаряджання гармати використовують 

енергію віддачі: відкочувальні частини гармати мають переміститися після 

пострілу на х = 50 см, стискаючи пружину жорсткістю k = 40 кН/м. Чому 

дорівнює початкова швидкість c снаряда масою mс = 2,5 кг, якщо маса 

відкочувальних частин гармати m2 = 150 кг? Уважайте ствол горизонтальним. 

Розв’язок 

Процес складається з двох етапів: перший етап — швидке згоряння пороху, 

у результаті чого і снаряд, і відкочувальні частини дістають однакові за 

модулем імпульси (швидкість відкочувальних частин  другий етап — 

перехід кінетичної енергії відкочувальних частин у потенційну енергію пружно 

деформованої пружини  Звідси дістаємо: 

 

Отже, початкова швидкість снаряда — 490 м/с. 

Задача 4. На скільки відсотків збільшиться швидкість вильоту кулі з 

пружинного пістолета, підвішеного на нитці, якщо до корпуса пістолета 



прикріпити вантаж, маса якого дорівнює масі пістолета? Маса кулі m = 25 г, 

маса пістолета — М = 150 г. 

Розв’язок 

В обох випадках повна енергія пострілу та сама: 

 

де 1 — швидкість кулі під час пострілу без вантажу; 2 — швидкість кулі 

під час пострілу з додатковим вантажем; u1 і u2 — відповідні швидкості віддачі 

пістолета. 

Згідно із законом збереження імпульсу, 

 

Виразивши u1 і u2 через  1 і  2, отримуємо: 

 

Таким чином, швидкість вильоту кулі збільшиться на 3,8 %. 

 

Задача 5. З пружинного пістолета роблять постріл у горизонтальному 

напрямі. Яку швидкість має «куля» масою 50 г, якщо перед пострілом 

пружина жорсткістю 500 Н/м була стиснута на 3 см? 

Розв’язок 

Під час пострілу потенціальна енергія пружно деформованої 

пружини  переходить у кінетичну енергію кулі  

Відповідно до закону збереження енергії, для швидкості кулі 

дістаємо:  Виконавши обчислення, отримуємо, що швидкість 

кулі дорівнює 3 м/с. 

Задача 6. Вантаж масою m = 5 кг піднімають на висоту h = 6 м, прикладаючи 

постійну силу F = 70 Н. Яку роботу А виконує ця сила? Як зміниться 



потенціальна енергія вантажу ΔWp? Як узгоджуються ваші відповіді із 

законом збереження енергії? 

Розв’язок 

З формули роботи випливає: А = Fh. Зміна потенційної енергії: 

ΔWp = mgh. Той факт, що А > ΔWp, означає: тіло, крім збільшення 

потенційної енергії, збільшило й кінетичну енергію. (Відповідь: 420 Дж; 290 

Дж). 

Задача 6. Автомобіль масою m = 1 т збільшує швидкість від 1 = 5 м/с до 2 

= 15 м/с. Накресліть графік залежності його швидкості від часу, уважаючи 

корисну потужність двигуна постійною (Р = 10 кВт) і нехтуючи силами 

опору. 

Розв’язок 

Автомобільний двигун за час t виконав роботу A = Pt. За теоремою про 

кінетичну енергію, ця робота дорівнює зміні кінетичної 

енергії:  де  — швидкість автомобіля в момент часу t. 

Звідси дістаємо формулу:  Графік є параболою (див. рис.). 

  

 

 Задача 7. Автомобіль масою 2 т рушає з місця з прискоренням 2 м/с2 і 

розганяється на горизонтальному відрізку шосе зі швидкістю 20 м/с. Обчисліть 

роботу сили тяги, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює 0,01. 

Розв’язок 

Запишемо рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді: 

 

Спроектуємо це рівняння на горизонтальну й вертикальну координат: 



 

З одного боку, Fon = μN, а з іншого — N = mg. Звідси дістаємо: Fon = 

μmg. Тоді 

 

Оскільки автомобіль рухається рівноприскорено, а час руху не відомо, 

скористаємося формулою: 

 

Скориставшись формулою A = FTs, отримуємо: 

 

Перевіряємо одиниці величин: 

 

Виконавши чисельні обчислення, маємо: робота сили тяги дорівнює 

1,68·106Дж. 

Задача 8. Камінь кинули із землі під кутом до горизонту, надавши йому 

початкову швидкість 0 = 15 м/c. Якою була швидкість  каменя на висоті h = 

10 м? 

Дано: 0 = 15 м/c, h = 10 м, g = 9,8 м/c2. 

Знайти:  - ? 

Розв’язання 

Кінетична енергія каменя відразу після кидка  На 

висоті h камінь має потенціальну енергію Еп = mgh і кінетичну 

енергію  

За відсутності сили опору повітря повна механічна енергія зберігається: 

 



З рівняння  маємо:  

 

Відповідь:  

Задача 9. У брусок, що висить на шнурі довжиною l = 2 м, влучила куля зі 

стрілецької зброї, яка летіла горизонтально. Куля застрягла в бруску. З якою 

швидкістю 0 летіла куля, якщо шнур відхилився від вертикалі на кут α = 15°? 

Маса бруска М = 2 кг , маса кулі m = 8 г. 

Дано: l = 2 м, α = 15°, М = 2 кг, m = 8 г= 0,008 кг 

Знайти: 0 

Розв’язання 

Процес можна розбити на два етапи. Перший етап — зіткнення кулі з 

бруском. При цьому брусок набирає швидкості u , але практично не встигає 

зрушити з місця. Механічна енергія не зберігається, але зберігається імпульс: m

0 = (M + m)u. 

На другому етапі процесу брусок із застряглою в ньому кулею відхиляється 

на кут а, підіймаючись при цьому (рис. 1) на висоту h = l(1 - cosα). 

  

 

  

Рис. 1 

 На цьому етапі механічна енергія зберігається: 

 

Звідси: 



 

Відповідь: 0 = 290 м/c. 

      V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

Задача 1. Пружинний пістолет стріляє кульками вертикально вгору. Маса 

кульки — 2,25 г. На яку висоту пістолет закине кульку, якщо жорсткість 

пружини становить 90 Н/м, а деформація пружини — 3 см? З якою 

швидкістю кулька вилітає з пістолета? Масою пружини й опором повітря 

знехтувати. 

Задача 2. Тіло, кинуте під кутом до горизонту, побувало на висоті 20 м двічі. 

Чи можна стверджувати, що швидкість тіла була при цьому однаковою? А 

модуль швидкості? Опором повітря можна знехтувати. 

Задача 3. Автомобіль рухається зі швидкістю 72 км/год. Перед    

перешкодою шофер загальмував. Який шлях пройде автомобіль до повної 

зупинки, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2? 

Задача 4.  Коли до пружини динамометра було підвішано тягар масою 5 кг, 

вона розтяглася до максимальної поділки шкали. Жорсткість пружини 1 кН/м. 

Яку роботу було виконано під  час розтягнення пружини? 

 

1. Повна механічна енергія 

Якщо кинути тіло масою m вертикально вгору зі швидкістю 0, то в момент 

кидка на тіло діятиме сила наших м’язів, у результаті якої в тіла з’явиться 

кінетична енергія: 

 



Під час підйому швидкість тіла зменшується, при цьому зменшується і його 

кінетична енергія. Оскільки тіло рухається вгору, його потенціальна енергія 

зростає: 

Wp = mgh, 

дe h — висота підйому тіла. На максимальній висоті Н кінетична енергія тіла 

дорівнює нулю, а потенціальна енергія досягає максимального 

значення Wp max = mgH. 

З кінематики відомо, що максимальна висота підйому дорівнює: 

 

Підставивши це значення висоти у формулу потенційної енергії, отримаємо: 

 

Отже, унаслідок підйому тіла на максимальну висоту його кінетична енергія 

повністю перетворюється на потенційну енергію. Правильним є і зворотне: у 

разі вільного падіння тіла на землю в нижній точці його потенціальна енергія 

повністю перетворюється на однакову їй за модулем кінетичну енергію. 

Тіла можуть мати потенційну та кінетичну енергію водночас. Суму 

потенційної та кінетичної енергії тіла називають його повною механічною 

енергією: 

 

2. Закон збереження енергії в механічних процесах 

Нехай у замкнутій системі тіл, у якій не діють сили тертя й немає непружних 

деформацій, внутрішні сили в процесі взаємодії тіл виконали роботу А. Ця 

робота приведе до зміни потенційної та кінетичної енергій системи. Виразимо 

роботу внутрішніх сил системи через зміни її кінетичної та потенційної енергій: 

 

Оскільки робота А та сама, то, зрівнявши праві частини цих рівностей, 

дістаємо: 

 



Згрупувавши члени, що належать до того самого стану системи, отримаємо: 

 

У лівій частині рівності описується повна механічна енергія системи в 

деякий момент часу (до взаємодії), а в правій — повна механічна енергія в 

інший момент часу (після взаємодії). 

Отже, у процесі руху тіла його механічна енергія зберігається. Цей та інші 

приклади дозволяють сформулювати закон збереження механічної енергії: 

Ø  якщо між тілами системи діють лише сили тяжіння й сили пружності, 

механічна енергія замкнутої системи тіл зберігається: 

 

3. Взаємне перетворення потенційної та кінетичної енергій у механічних 

процесах. 

Взаємне перетворення двох видів механічної енергії зручно описувати за 

допомогою графіка, зображеного на рисунку: 

 

 Цей графік описує загальний вигляд перетворення кінетичної енергії на 

потенційну (і навпаки) для будь-якого виду механічного руху. Тіло рухається 

так, що і потенціальна, і кінетична енергія можуть перетворюватися на нуль. 

Нехай тіло, кинуте вертикально вгору, біля поверхні Землі мало кінетичну 

енергію 3 Дж. При цьому його потенціальна енергія дорівнює нулю 

(оскільки h = 0). 

Процес перетворення двох видів механічної енергії одна на одну описують 

за допомогою зображеного нижче графіка. 



 

 У цьому прикладі руху тіла в полі тяжіння Землі потенціальна енергія — 

лінійна функція висоти: 

 

Повна енергія не залежить від висоти h i є постійною величиною. Повна 

енергія тіла збігається з потенційною енергією в тій точці графіка, у якій 

перетинаються дві прямі: пряма повної енергії та пряма, що описує залежність 

потенційної енергії від висоти. 

Легко зрозуміти, що висоті, де перетинаються прямі, відповідає кінетична 

енергія, яка дорівнює нулю. Інакше кажучи, на цій висоті тіло, кинуте вгору, 

зупиняється й починає свій рух униз. Якщо в процесі руху тіло не зазнає опори 

руху, то тіло досягне поверхні Землі з тією самою швидкістю, яку мало на 

початку підйому. У момент зіткнення із Землею кінетична енергія цього тіла 

переходить у потенційну енергію деформованого тіла. Якщо деформація 

пружна, то вся потенціальна енергія деформованого тіла перейде в кінетичну 

енергію його руху, але при цьому швидкість уже спрямовуватиметься 

вертикально вгору. 

Закон збереження повної механічної енергії передбачає взаємне 

перетворення кінетичної енергії на потенційну, і навпаки, в однакових 

кількостях. При цьому повна механічна енергія залишається незмінною. 

4. Механічна робота і потужність. 

Існує два способи передачі руху (і відповідно енергії) від одного макротіла 

до іншого: у формі роботи і у формі теплоти (теплообміну). Зміну енергії 

першим способом називають механічною роботою. 

Робота є мірою зміни і перетворення енергії: 

 



Робота всіх сил, які діють на тіло, дорівнює зміні його кінетичної енергії — 

теорема про кінетичну енергію: 

 

Робота сили тяжіння і пружності дорівнює зміні потенціальної енергії тіла, 

взятої з протилежним знаком: 

 

Робота постійної сили — це скалярний добуток сили на переміщення (рис. 

2): 

 

 

Рис. 2 

Якщо 90° > α ≥ 0, то А > 0 відповідає збільшенню енергії; 

якщо α = 90°, то А = 0 відповідає незмінності енергії; 

якщо 90°< α ≤ 180°, то А < 0 відповідає зменшенню енергії. 

Робота постійної сили максимальна, якщо α = 0: 

 

Одиниця роботи (енергії) — джоуль (Дж). 

Джоуль — робота постійної сили в 1 Н при переміщенні тіла на відстань 1 м 

у напрямі дії сили: 

 

Потужність — фізична величина, що характеризує швидкість виконання 

роботи. 

Потужність — це величина, що дорівнює відношенню виконаної роботи до 

проміжку часу, протягом якого вона виконувалась: 



 — у механіці,  - в електриці. 

Одиниця потужності в СІ — ват (Вт): 

 

Ват — потужність, за якої за 1 с виконується робота в 1 Дж. 

Потужність при постійній силі дорівнює: 

 

Іноді ще використовується одиниця потужності 1 к. с. (кінська сила): 1 к. с. = 

736 Вт. 

А = Nt, звідки одиниця роботи в техніці — 1 кВт ∙ год : 

 

Відношення корисної роботи до повної роботи називається коефіцієнтом 

корисної дії (ККД) простого механізму (η). 

Коефіцієнт корисної дії (η) визначається за формулами: 

 

 Корисна робота — робота, здійснювана двигуном і т. ін. 

 

  



Самостійна робота № 5 

Розділ 1. МЕХАНІКА 

  Тема 2. ДИНАМІКА 

Механічний удар. Прості механізми. 

Питання для самостійної роботи   

1. Класифікація абсолютно пружного і непружного удару. 

2. Види простих механізмів, використання 

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

- Наведіть приклади абсолютно пружного удару. 

- Наведіть приклади абсолютно непружного удару. 

- Виконується під час абсолютно пружного удару закон збереження 

енергії? закон збереження імпульсу? 

- Виконується під час абсолютно непружного удару закон збереження 

енергії? закон збереження імпульсу? 

- Що можна сказати про швидкість тіл однакової маси після абсолютно 

пружного удару? 

Розв’язати задачі: 

 Задача 1. На рисунку показані траєкторії руху центрів двох куль до і після 

зіткнення. Кут  дорівнює 30°. До зіткнення куля 2 перебувала в стані спокою. 

З яким співвідношенням мас куль можливе таке зіткнення? 

  

 

  



(Відповідь: ) 

Задача 2. Куля масою m налітає на кулю масою m/2, яка перебуває в стані 

спокою. Після пружного зіткнення напрям швидкості першої кулі становить кут 

30° з напрямом її початкової швидкості. З якими швидкостями рухаються кулі 

після зіткнення, якщо початкова швидкість першої кулі — ? (Відповідь: перша 

куля рухається зі швидкістю  друга — зі швидкістю під кутом 30° до 

початкової швидкості першої кулі). 

 Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Механічний удар. 

Удар (співудар) — це зіткнення двох або більше тіл, при якому взаємодія 

триває дуже короткий час. 

Механічний удар двох тіл характеризується коефіцієнтом відновлення (ε): 

 

Це відношення відносної швидкості тіл після співудару до відносної 

швидкості до співудару. 

Якщо ε = 1, то удар називається абсолютно пружним. Якщо ε = 0, то удар 

називається абсолютно непружним. 

Насправді під час зіткнення удар двох тіл 1 > ε > 0. При ударі свинцевих 

куль є наближається до 0, тобто удар близький до абсолютно непружного. Під 

час зіткнення куль із слонової кістки ε = 0,9, тобто удар близький до абсолютно 

пружного. 

Центральний удар — це удар, при якому тіла до удару рухаються вздовж 

прямої, що проходить через їхні центри мас. 

При співударі абсолютно пружних тіл зберігається їх сумарна кінетична 

енергія і сумарний імпульс. 



Абсолютно непружний удар — зіткнення двох тіл, у результаті якого тіла 

об'єднуються, рухаючись далі як єдине ціле у напрямі руху тіла, що мало 

більший імпульс. 

При непружному співударі закон збереження імпульсу має вигляд: 

 

При непружному співударі частина механічної енергії переходить у 

внутрішню. Якщо зміна внутрішньої енергії пов’язана тільки зі зміною 

температури тіла або його агрегатного стану, то: 

 

 при нагріванні тіл або  при їх 

плавленні. 

2. Прості механізми 

Прості механізми змінюють силу, швидкість або напрям руху в процесі 

здійснення роботи. 

Види простих механізмів: 

— важіль і його різновиди — блок, коловорот; 

— похила площина та її різновиди — клин, гвинт. 

«Золоте правило» механіки: жоден із простих механізмів не дає виграшу в 

роботі. У скільки разів виграємо в силі, у стільки ж разів програємо у відстані. 

На практиці здійснена за допомогою механізму повна робота завжди дещо 

більша від корисної. Частина роботи витрачається на подолання сили тертя. 

Важіль — це однорідний стрижень, який має точку опори або підвіс. 

Важіль, у якого вісь обертання перебуває в середині важеля,— важіль 

першого роду (рис. 1, а). 

Важіль, у якого вісь обертання перебуває на кінці важеля,— важіль 

другого роду (рис. 1, 6). 



 

Рис. 1 

Правило рівноваги важеля (установлене Архімедом). Важіль перебуває в 

рівновазі, коли діючі на нього сили ( 1, 2) обернено пропорційні плечам сил 

(d1, d2): 

 

 

Рис. 2 

Блок — це колесо з жолобом, закріплене в обоймі. По жолобу блока 

пропускають мотузку, трос або ланцюг. 

Нерухомим блоком називають такий блок, вісь якого закріплена і при 

підйомі вантажів не змінює свого положення. 

Нерухомий блок не дає виграшу в силі, але дає можливість змінювати 

напрям дії сили (рис. 3, а). 

Рухомий блок піднімається й опускається разом з вантажем. 

Рухомий блок дає виграш у силі у два рази (рис. 3, б). 



 

Рис. 3 

Коловорот, який складається з двох блоків з радіусами  дає 

виграш у силі  (рис. 4). 

 

Рис. 4 

Щоб тіло, яке перебуває на похилій площині, було в стані спокою і 

рівномірного (без тертя) руху, необхідно прикласти силу, паралельну похилій 

площині і в стільки ж разів меншу від сили тяжіння, у скільки разів висота 

похилої площини менша за її довжину (рис. 5):  

ККД похилої площини з урахуванням сили тертя при рівномірному 

переміщенні вантажу вздовж похилої площини: 

 

 

Рис. 5 



Клин — різновид похилої площини. 

Клин є головною частиною, наприклад, ножа, ножиць, сокири, рубанка. 

Щоб клин перебував у стані спокою чи рівномірного руху (без тертя), 

необхідно прикласти до нього силу, перпендикулярну до його основи (обуха), у 

стільки разів меншу за силу, що діє перпендикулярно до бічної грані клина, у 

скільки разів основа (АВ) менша від довжини бічної поверхні клина (АС) 

(рис.6). 

 

Рис. 6 

Гвинт — циліндричне тіло з різьбою, яка наноситься по гвинтовій лінії. 

Гвинтовою лінією називається лінія, утворена гіпотенузою прямокутного 

трикутника, який накручується на циліндр. 

Кроком гвинтової лінії називається відстань, на яку переміститься гайка 

при одному повному повороті гвинта (рис. 7). 

Сила, яка діє по дотичній до головки гвинта за відсутності сили тертя, у 

стільки разів менша від сили, що діє на гвинт уздовж його осі, у скільки разів 

крок гвинта менший за довжину кола головки. 

Гвинт застосовують у домкратах — простих пристроях для підйому 

вантажу. 

 

  

Рис. 7 



Самостійна робота № 6 

Розділ 1 МЕХАНІКА 

Підсумкове тестування з розділу Механіка. Підготовка до семінарського 

заняття. 

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 10кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

1.  Два автомобілі рухаються в одному напрямку по прямому шосе з 

однаковими швидкостями . Чому дорівнює швидкість першого 

автомобіля відносно другого? 

 

 2. На рисунку подано графік залежності переміщення від часу за умови 

рівномірного прямолінійного руху. Якою є швидкість руху тіла? 

 

  

3. Прямуючи з одного пункту в другий, мотоцикліст рухався зі швидкістю 60 

км/год, а дорогою назад — зі швидкістю 10 м/с. Якою була середня швидкість 

мотоцикліста за весь час руху? 

 

  



4. Яка формула (і) відповідає графіку залежності проекції швидкості від 

часу, зображеному на рисунку? 

 

 

 5. На рисунку зображено графік залежності проекції прискорення від часу. 

Вважаючи, що початкова швидкість тіла дорівнювала нулю, визначте 

переміщення через 4 с від початку руху. 

 

 

 6. Залежність координати від часу для певного тіла описується рівнянням х 

= 8t—t2. У який момент часу проекція швидкості тіла на вісь Ох дорівнює 

нулю? 

 

 7. Від високої скелі відколовся і став вільно падати камінь. Яку швидкість 

він матиме через 3 с від початку падіння? 

 

 8. Стрілу пущено вертикально вгору. Проекція її швидкості на вертикальний 

напрямок змінюється з часом відповідно до графіка на рисунку. У який момент 

часу стріла досягне максимальної висоти? 



 

 

 9. М’яч кидають із даху, розташованого на висоті 20 м від землі. Його 

початкова швидкість дорівнює 25 м/с і напрямлена горизонтально. Якою є 

дальність польоту м’яча? 

 

 10. 3 якою швидкістю треба кинути тіло горизонтально з певної висоти А, 

щоб дальність польоту дорівнювала висоті, з якої кинуто тіло? 

 

 11. Граючись, двоє хлопчиків кидають один одному м’яч На яку висоту 

підніметься м’яч під час гри, якщо від одного гравця до другого він летить 

протягом 2 с? 

 

 12. 3 якою лінійною швидкістю відбувався рівномірний рух по колу 

радіусом 50 м, якщо за 10 хв. тіло зробило 60 обертів? 

 

 13. Яку поступальну швидкість мають верхні точки обода велосипедного 

колеса, якщо велосипедист їде зі швидкістю 20 км/год? 

 

  



14. Під яким кутом до горизонту потрібно кинути тіло з початковою 

швидкістю 20 м/с, щоб тіло впало на відстані 40 м від точки кидка? Опором 

повітря знехтуйте. 

Вважайте, що g= 10 м/с2. 

 

15. Візок масою 4 кг, що рухається зі швидкістю 3 м/с, зчіпляється з 

нерухомим візком масою 2 кг. Якою є швидкість візків після їхнього 

зчеплення? 

 

  

16. Снаряд масою 40 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, 

влучає в нерухому платформу з піском і застрягає в піску. З якою швидкістю 

стала рухатися платформа? 

 

  

17. На рисунку показано залежність імпульсу автомобіля від часу. Який із 

графіків зміни з часом сили, що діє на автомобіль, відповідає цій залежності? 

 

 

  



18. Рух кульки масою 500 г описується рівнянням x = 0,5 — 4t + 2t2. 

Визначте імпульс кульки через 3 с після початку відліку часу. 

 

 19. Недеформовану пружину жорсткістю 30 Н/м розтягли на 0,04 м. Чому 

дорівнює потенціальна енергія розтягнутої пружини? 

 

 20. Санчата ковзають горизонтальною поверхнею. На рисунку показано 

залежність механічної енергії санчат від їхньої координати. Який із графіків 

показує залежність сили, що діє на санчата, від координати? 

 

 

21. Кулька скочувалася з гірки по трьох різних жолобах. У якому з випадків 

1—3, зображених на рисунку, виконано більшу роботу сили тяжіння? 

 

 



  

22. Ракета, що складається з двох ступенів, рухалася зі швидкістю υ0 = 6 км/с 

(a). Ступінь І після відділення рухався зі швидкістю υ1 = 2 км/с (б). Маса 

ступеня І m1 =1∙103 кг, маса ступеня II m2 = 2∙103кг. Якою була швидкість 

ступеня II після відділення першого? 

 

 

23. Пластилінова куля масою 0,1 кг зі швидкістю 1 м/с налітає на нерухомий 

візок масою 0,1 кг, прикріплений до пружини (див. рисунок), 

і прилипає до нього. Чому дорівнює повна енергія системи під час її 

подальших коливань? Тертям знехтувати. 

 

 

 24. Щоб розтягти пружину на 5 см, треба виконати роботу, яка дорівнює 

0,25 Дж. Яку силу треба прикласти, щоб розтягти недеформовану пружину на 

10 см? 

 

25. Ковзаняр масою 70 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кидає в 

горизонтальному напрямку камінь масою 3 кг зі швидкістю 8 м/с відносно 

Землі. На яку відстань відкотиться при цьому ковзаняр, якщо коефіцієнт тертя 

ковзанів об лід 0,02? 



 

 26. Схилом гори завдовжки 500 м скотилися з висоти 10 м санчата масою 60 

кг. Визначте середню силу опору в хоці скочування санчат, якщо біля підніжжя 

гори вони мали швидкість 8 м/с. Початкова швидкість санчат дорівнювала 

нулю. 

 

 27. Куля масою 10 г, що летіла зі швидкістю 800 м/с, пробила дошку 

завтовшки 8 см. Після цього швидкість кулі зменшилася до 400 м/с. Знайдіть 

середню cилу опору, що діяла на кулю. 

 

 

Вірні відповіді:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А Б В Г В Б А В Г Б Б А А Б 

15 16 17 18 19 20 24 22 23 24 25 26 27  

В А Б А Г Б Г Г А В Б А В  

 

  



Лекція № 7 

Тема 3. Елементи механіки рідин та газів 

 Мета:пояснити с тудентам тиск у рідинах і газах на основі молекулярно-

кінетичних уявлень, ознайомити з приладом для вимірювання тиску рідин, 

пояснити фізичну сутність закону Паскаля; розвивати логічне мислення учнів; 

показати практичну значущість набутих знань 

 Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення:Відеофрагмент: рух субмарини на глибині, дослід Паскаля з 

дубовою бочкою. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу «Кінематика». 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять. 

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Тиск. Закон Паскаля. 

2. Сполучені сосуди. Гідростатичний парадокс. 

3. Гідравлічна машина. 

4. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

• Яка причина виникнення тиску газів та рідин? 

• Від яких величин та як залежить тиск заданої маси газу? 

• Від яких величин та як залежить тиск рідини на дно посудини? 

2. Розв’язування задач. 

Задача 1. У відкритій U-подібній трубці знаходиться ртуть. У праве коліно 

наливають шар води висотою 24 см, а в ліве коліно — шар гасу. Якою має бути 

висота шару гасу для того, щоб рівень ртуті у сполучених посудинах не 

змінився? 



Задача 2. Вага однорідного тіла в повітрі дорівнює 2,8 Н, а у воді — 1,69 Н. 

Чому дорівнює густина цього тіла? Виштовхувальною силою повітря 

знехтувати. 

Задача 3.  Куб, що плаває у ртуті, занурений на 1/4 свого об’єму. Яка частина 

об’єму буде занурена у ртуть, якщо поверх неї налити шар води, який повністю 

покриває куб? 

      V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

Виконати  наступні завдання: 

1. У трьох однакових посудинах налиті спирт, вода, олія. Яка з рідин 

найменше тисне на дно посудини?  

 

2. Назвіть одиницю тиску.  

А) Па;   

Б) Н/кг; 

В) Н;    

Г) м2. 

3. За якої умови тіло тоне?  

А) ρт >ρр; 

Б) ρт = ρр;            

В) ρт <ρр;            

Г) ρт ≈ ρр. 

4. Визначте висоту стовпа води, який створює тиск 7 кПа. 

5. Гранітна колона тисне на ґрунт із силою 104 кПа. Площа основи колони 

— 1,5 м2. Знайдіть об’єм колони. 

6. Плоска крижина завтовшки 35 см утримує на воді людину масою 70 кг. 

Знайдіть найменшу площу цієї крижини. 



1. ТИСК. ЗАКОН ПАСКАЛЯ 

Гідроаеростатика — розділ механіки, який вивчає рівноважний стан рідини 

або газу. 

Величина, яка дорівнює відношенню сили, що діє перпендикулярно до 

поверхні, до площі цієї поверхні, називається тиском: 

 

Одиниця тиску — паскаль (Па): 

 

Паскаль — тиск, який створює нормальна сила 1 Н на площину 1 м2. 

Закон Паскаля: тиск, здійснюваний на рідину або газ, які замкнуті в закритій 

посудині, передається у всіх напрямах без змін. 

Гідростатичний тиск — тиск, обумовлений вагою стовпа рідини. 

Збільшується з глибиною і залежить від густини рідини: 

 

Якщо рідина перебуває під зовнішнім тиском р0 (наприклад під тиском 

повітря), то тиск усередині рідини на глибині h дорівнює (рис. 1): 

 

 

Рис. 1 

 2. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ. ГІДРОСТАТИЧНИЙ ПАРАДОКС 

 При будь-якій формі посудин, які містять однорідну рідину, поверхні 

рідини установлюються на одному рівні (рис. 2). 

  



 

 Рис. 2  

У посудинах з різнорідними незмішуваними рідинами висота стовпів над 

рівнем розділу цих рідин обернено пропорційна їхнім густинам. Рідина з 

більшою густиною завжди опускається на дно (рис. 3): 

 

 

Рис. 3, 

 Тиск на дно в посудинах (рис. 4) однаковий: 

 

але вага води в першій посудині більша, ніж у третій; у другій — менша, ніж 

у третій. Чому? 

 

Рис. 4 

У першій посудині сила реакції опори стінок урівноважує частину ваги 

рідини, а у другій посудині сила реакції опори стінок збільшує силу тиску на 

дно. 

У четвертій посудині тиск тонкого вертикального стовпа за законом Паскаля 

передається на дно (рис. 5): 



 

 

Рис. 5 

3. ГІДРАВЛІЧНА МАШИНА 

 Гідравлічна машина дає виграш у силі у стільки разів, у скільки площа її 

більшого поршня більша за площу меншого поршня (рис. 6): 

 

 

4. ЗАКОН АРХІМЕДА. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ 

 Закон Архімеда: на тіло, занурене у рідину або газ, діє виштовхувальна 

сила, яка за модулем дорівнює силі тяжіння рідини (або газу), зайнятої тілом. 

Виштовхувальна сила називається архімедовою силою: 

 

Архімедова сила прикладена до центра ваги (маси) витісненої тілом рідини. 

Вона зумовлена різницею тисків на верхню та нижню поверхню тіла, при цьому 

атмосферний тиск взаємно компенсується. 

Поведінка тіла 
Тіло 

неоднорідне однорідне 

Тоне 
 

 

Спливає 
 

 

Плаває всередині рідини 
 

 

Плаває на поверхні рідини (часткове 

занурення)  

 



 Плавання суден. 

Важкі вантажі та двигуни розташовуються у нижній частині судна, щоб 

центр ваги 2 був нижче від точки прикладення архімедової сили 1, що 

забезпечує стійкість судна (при нахилі судна А і  стають парою сил, які 

повертають судно у вертикальне положення) (рис. 7). 

 

Рис. 7 

 Вага води, витискувана судном до ватерлінії (найбільша допустима осадка, 

відзначена на корпусі червоною лінією), яка дорівнює силі тяжіння, що діє на 

судно з вантажем, називається водотоннажністю судна. 

Якщо від водотоннажності відняти вагу самого судна, то дістанемо 

вантажопідйомність судна: 

 

Різниця між вагою 1 м3 повітря і вагою того самого об'єму іншого газу 

називається підйомною силою 1 м3 газу: 

 

Визначення густини тіла методом гідростатичного зважування: 

 

 де Р і Р' — вага тіла відповідно в повітрі та в рідині. 

5. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК, ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ 

 Особливість атмосферного тиску (тиску газів): для визначення 

атмосферного тиску формула р = ρghнеприйнятна, оскільки густина повітря з 

висотою зменшується. 



Уперше атмосферний тиск був виміряний Торрічеллі. У його досліді 

атмосферний тиск урівноважується тиском стовпа ртуті у скляній трубці (рис. 

8). Над ртуттю утворюються насичені пари ртуті, тиск яких дуже малий, і ним 

нехтують. 

 

Рис. 8 

Атмосферний тиск, який дорівнює тиску стовпа ртуті заввишки hрт=760 мм 

за температури 0°С, називається нормальним атмосферним тиском: 

 

Нормальному атмосферному тиску відповідає тиск стовпа води заввишки 

10,2 м. 

Атмосферний тиск із висотою зменшується на 1 мм рт. ст. у середньому на 

кожні 12 м підйому (відносно Землі). 

Прилади для вимірювання атмосферного тиску називаються барометрами. 

Вони бувають рідинними (трубка Торрічеллі) і металевими (барометр-анероїд). 

Барометр-анероїд скла 

дається з металевої герметичної гофрованої коробочки 1, яка стискується 

при збільшенні атмосферного тиску і розширюється при його зменшенні (рис. 

9). 



 

Рис. 9 

 Для вимірювання тиску, більшого чи меншого від атмосферного, 

використовують рідинні або металеві манометри. Рідинні манометри являють 

собою сполучені посудини, заповнені однорідною рідиною. Один кінець 

манометра з’єднаний з посудиною, в якій вимірюється тиск газу, а інший 

перебуває під атмосферним тиском (рис. 10). 

Основна частина металевого манометра — зігнута в дугу пружна металева 

трубочка 1, один кінець якої закритий, а інший за допомогою крана 2 

сполучений з посудиною, в якій вимірюється тиск (рис. 11). 

 

 

Рис. 10  

Рис. 11 

 

 


