
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,  

  



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: 

 

  



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 

1. 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. 

4. 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. 

  



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. 

 

 


