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Передмова 

 
Реалізація навчальних програм з фізики, які забезпечують 

впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року, № 1392, передбачає використання проектної технології 

у викладанні фізики. Пропонований збірник методичних матеріалів містить 

розробки з використання проектної технології у викладанні фізики за 

навчальними програмами 8-го класу. Його зміст є продовженням наробок 

вчителів-членів обласної творчої групи з фізики, представлених у збірнику 

методичних матеріалів «Навчальні проекти за програмою фізики основної 

школи. 7 клас» упорядника Карпуші В.М., опублікованого в 2016 році в НВВ 

СОІППО. 

У розробках наведено приклади різних типів навчальних проектів, 

розроблених учителями фізики області Альохіною Л.О., Арнаутовою О.В., 

Іванніковою Л.П, Панченко Н.М., Суровицькою Л.І., Тимошенко В.О., 

відповідно до тем, передбачених навчальною програмою з фізики 8-го класу; 

описано етапи проектної діяльності учнів та прийоми її організації.  

Матеріали портфоліо проектів оформленні як електронні ресурси у 

вигляді презентацій, публікацій, текстових документів та розміщені на 

електронному носії – оптичному диску CD-R, який має такі системні вимоги: 

Pentium 1200 МГц; 20 Мв RAW; Windows 95/98NT. У текстових документах 

подані приклади планів реалізації проектів окремими групами учнями,  

публікаціях – листівки, брошури та буклети, які сприяють поширенню 

інформації серед учнів школи, батьків, громади, презентаціях – зразки 

оформлення тексту, малюнків, які супроводжують доповідь учнів під час 

захисту проекту. 

Матеріали збірника можуть бути використані вчителями фізики як 

орієнтовні зразки організації навчальних проектів з фізики, які сприяють 

розвитку професійної творчості. 
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1. Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування  

 
Іваннікова Людмила Петрівна, Охтирська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради 
 

Тип проекту: інформаційний, колективний 
 
Орієнтовний час проекту: 2 тижні. 

 
Ключове питання: Які екологічні наслідки використання теплової 

енергії згорання палива? 
 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані:  
знають: речовини, які виділяються при згоранні палива, ККД теплового 

двигуна. 
уміють: знаходити та аналізувати інформацію. 
б) формуються: 
знання: екологічні проблеми, викликані функціонуванням 

теплоенергетики, види альтернативних джерел енергії; 
уміння: раціонально ставитися до енергоресурсів, які стимулюють до 

економії та підвищення культури споживання енергії; ефективно вибирати, 
опрацьовувати, систематизувати інформацію. 

 
Матеріальне забезпечення: комп’ютер, мультимедійний проектор, 

доступ до мережі Інтернет.  
 

Інформаційні джерела.  
1. Екологічні проблеми енергетики [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://refer.in.ua/major/233/50417/; 

2. Екологічні проблеми, що виникають при спалюванні палива 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ekovita.org.ua/viewtopic.php?f=14&t=1364; 

3. Переваги раціонального теплозбереження [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://ecoburougcc.org.ua/teplozberezhennja. 

 
Етапи проекту. 
Етап орієнтування. 
Розповідь учителя та спільне обговорення актуальності теми проекту, 

постановка проблеми проекту, визначення його мети й задач учнями. 
Етап розробки. 
1. Формулювання тематичних питань (метод колективного 

обговорення), формулювання завдань, визначення джерел інформації, 
визначення форми кінцевого продукту проекту (інформаційного буклету та 
листівки). 
  

http://refer.in.ua/major/233/50417/
http://ekovita.org.ua/viewtopic.php?f=14&t=1364
http://ecoburougcc.org.ua/teplozberezhennja
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2. Розподіл учнів у 2 групи за власним бажанням. У кожній групі учні 
обирають керівника й розподіляють обов'язки. 

3. Розподіл завдань по групам. 
Етап реалізації проекту.  
1. Організація самостійної роботи учнів: пошук, обробка та 

систематизація інформації згідно проблемних питань.  
2. Узагальнення інформації та створення мультимедійної презентації, 

інформаційного буклету та  газети. 
Етап оцінювання проекту. 
1. Захист проекту. 
2. Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних 

умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі); зовнішнє оцінювання проекту 
вчителем (оцінка фіксується в журналі). 

 
Матеріали установчо-мотиваційного етапу. 
Мотивація навчальної діяльності учнів. 
Розповідь учителя. Один легковий автомобіль щороку споживає з 

атмосфери  понад 4350 кг кисню, викидаючи з відпрацьованими газами 
приблизно 530 кг оксиду вуглецю, 27 кг оксидів азоту i 3250 кг вуглекислого 
газу. ТЕС викидають у атмосферу приблизно 30% загального обсягу всіх 
шкідливих промислових відходів. Вони істотно впливають на навколишнє 
середовище району та на стан біосфери загалом. 

Сьогодні в  пило-газових викидах медики підраховують близько 140 
шкідливих для організму людини речовин. Для повної екологічної оцінки цих 
викидів є інформація, яка характеризує вплив забруднювачiв на людський 
організм: 

а) оксид вуглецю сприяє відкладанню ліпідів на стінках коронарних 
судин серця, погіршуючи їх прохідність; 

б) молекули оксиду азоту, взаємодіючи з тканинами органiв дихання, 
викликають їх набрякання. Довгочасна дiя сполук азоту викликає порушення 
роботи центральної нервової системи; 

в) оксид сiрки в малих концентрацiях є причиною хронiчного бронхiту, 
а в значних – викликає набрякання легенiв.  

Забруднення повітря в Україні‚ як і в інших країнах Центральної та 
Східної Європи, відбувається переважно за рахунок викидів продуктів 
згоряння палива автомобільним транспортом та виробництва електроенергії 
на теплових електростанціях. У чому ще полягає негативний вплив на 
довкілля різних видів діяльності, пов’язаних з виробництвом енергії? 

Мета проекту: Дізнатися як виробництво електроенергії та тепла 
впливає на навколишнє середовище, перспективність використання 
відновлювальних джерел енергії в Україні; навчитися економити 
електроенергію та тепло в домашніх умовах та сформулювати основні 
правила економії. 
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Тематичні питання. 
1. Як зменшити екологічний вплив теплоенергетики України? 
2. Як навчитися економити тепло та електроенергію? 
 

Завдання. 
І група 

1. Провести пошук інформації про екологічні проблеми, викликані 
виробництвом електричної енергії.  

2. Провести пошук інформації про відновлювальні джерела енергії та 
перспективи їх використання.  

3. Створити інформаційний буклет на тему «Використання альтернативних 
видів енергії в Україні» 

ІІ група 
1. Розробити рекомендації по енергозбереженню. 
2. Створити інформаційну листівку «Як економити електроенергію та тепло 

у власній оселі». 
 

Портфоліо проекту (електронний носій, папка «Екологічні проблеми 

теплоенергетики та теплокористування»). 

 

Інформаційна листівка 
«Як економити електроенергію 
та тепло у власній оселі» (файл 
«Як економити електроенергію 
та тепло у власній оселі»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформаційний буклет «Використання альтернативних видів енергії на 
Україні» (файл «Використання альтернативних видів енергії на Україні»). 
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Орієнтовні критерії оцінювання: додаток 1. 
 

Перспективи розвитку проблеми проекту: розробити проект 
«Екологічно чисте домашнє господарство». 
 

Сфера, в якій може бути впроваджений проект:  
‒ у повсякденному житті; 
‒ для організації зустрічі учнів, батьків, представників місцевої влади та 

журналістів для обміну думками про напрями сприяння позитивним 
екологічним змінам у транспортній системі міста. 
 
2. Енергозбережувальні технології 
 

Арнаутова Оксана Вʼячеславівна, Тростянецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької 
районної ради 

 

Тип проекту: практико-орієнтований, колективний. 
 

Орієнтовний час проекту: 1-й урок (45 хвилин) – розробка та 
реалізація проекту, час на виконання домашнього завдання необмежений, 2-
й урок (45 хвилин) – презентація результату роботи над проектним 
завданням групами учнів. 

 

Ключове питання: Які існують технології збереження енергії? 
 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані:  
уміють: застосовувати рівняння теплового балансу, аналізувати 

графіки теплових процесів; пояснювати принцип дії теплових двигунів; 
користуватися термометром, калориметром; дотримуватись правил безпеки 
життєдіяльності під час проведення експериментів. 

б) формуються:  
уміння оцінювати ефективність використання енергозбережувальних 

технологій. 
 

Матеріальне забезпечення. 
Дидактичне: Бар’яхтар В.Г. Фізика. 8 клас [підручник для загальноосвіт. 

навч. закладів] / В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова,  
Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна; за редакцією В. Г. Бар’яхтара,  
С. О. Довгого. – Х.: видавництво «Ранок», 2015. – 268 с. 

Технічне: комп’ютер, мультимедійний проектор, Інтернет. 
 

Інформаційні джерела. 
1. Бар’яхтар В.Г. Фізика. 8 клас [підручник для загальноосвіт. навч. 

закладів] / В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова,  
Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна; за редакцією  
В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. – Х.: видавництво «Ранок», 2015. – 
268 с,(§ 2, с. 1, рис. 2.4, 2.5, 2.6). 
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2. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 клас / В. Янчук. – Київ: З. Бібік та 
ін., 2002. – 375 с. 

3.  Гончаренко С. У. Фізика: Основні закони і формули /  
С. У. Гончаренко – К.: Либідь, 1996. – 48 с. 

4. Енергоспоживання [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D
0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 

5. Енергозбережувальна технологія опалення. Таємниці 
економічності [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.proelectro.info/ 
content/detail/3123 

6. Які лампи краще вибрати для дому? [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://cikavosti.com/yaki-lampi-krashhe-vibrati-dlya-domu/ 

7. Енергозберігаюча лампа [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D
0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%
B3%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B
C%D0%BF%D0%B0 

8. 10 порад як зберегти тепло у Вашій оселі [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://bukovynaonline.com/zberegty-teplo/ 

9. Інформаційно-просвітницький проект «Енергозбереження» 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zhiva-
planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok/stalyy-sposib-zhyttya-i-osvita/ 
enerhozberezhennya.html 

10. Екоенергія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ecoenergy. 
dilovamova.com/ 

11. 8 способів підвищити енергозбереження будинку 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.stroypomosh.com.ua/uk/8-sposobiv-pidvyshchyty-
enerhozberezhenn/ 

 

Етапи проекту. 
Етап орієнтування (1-й урок, 45 хвилин). 
Мотивування учнів шляхом актуалізації життєвого досвіду учнів 

(мозковий штурм щодо ситуацій використання енергії в побуті), висунення 
теми та мети проекту учнями та їх формулювання вчителем. Визначаємо 
ключове питання теми 

Етап розробки. 
‒ Виконання вправи «Знаємо – хочемо дізнатися» та складання 

таблиці. 
‒ Аналіз колонки таблиці «хочемо дізнатися», ранжування проблем, 

вибір тематичних питань. 
‒ Обговорення шаблону оформлення результатів досліджень та 

пропозицій. 
‒ Об’єднання  учнів у чотири групи по три особи за власним бажанням 

(також можна застосувати методику: «Лідер»: учитель просить 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.proelectro.info/content/detail/3123
http://www.proelectro.info/content/detail/3123
http://cikavosti.com/yaki-lampi-krashhe-vibrati-dlya-domu/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://bukovynaonline.com/zberegty-teplo/
http://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok/stalyy-sposib-zhyttya-i-osvita/enerhozberezhennya.html
http://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok/stalyy-sposib-zhyttya-i-osvita/enerhozberezhennya.html
http://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok/stalyy-sposib-zhyttya-i-osvita/enerhozberezhennya.html
http://ecoenergy.dilovamova.com/
http://ecoenergy.dilovamova.com/
http://www.stroypomosh.com.ua/uk/8-sposobiv-pidvyshchyty-enerhozberezhenn/
http://www.stroypomosh.com.ua/uk/8-sposobiv-pidvyshchyty-enerhozberezhenn/
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лідерів класу по черзі називати по одному учню, якого вони хочуть 
бачити в своїй команді, а потім вибрані учні називають тих, кого 
хочуть бачити саме вони – і так, поки не будуть утворені команди).  

‒ Розподіл обов’язків між членами групи: обираються керівник, 
асистент. 

‒ Кожна група отримує завдання та план дій. 
Етап реалізації проекту. 

‒ Самостійне проведення досліджень та розробка пропозицій (час 
визначається вчителем). 

‒ Оформлення порад у формі буклетів за матеріалами груп. 
Учитель координує роботу учнів. 

2-урок (45 хвилин). 
І. Презентація буклетів у кабінеті фізики.  
ІІ. Захист проекту групами. 
Етап оцінювання проекту. 
Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних 

умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі); зовнішнє оцінювання проекту 
вчителем (оцінка фіксується в журналі). 

 

Матеріали установчо-мотиваційного етапу. 
Мотивація навчальної діяльності учнів (актуалізація життєвого 

досвіду учнів). 
Учитель. 

Сьогодні надзвичайно актуальною є тема дорожчання енергії для 
населення. Важко уявити сучасне життя без енергії, яку людина 
використовує всюди. Багато розмов точиться навколо питання економії 
енергоносіїв. Тому актуальним є пошук способів економії енергії.  

Мета проекту: дослідити, які існують технології для збереження 
енергії. 

«Мозковий штурм»: «Якими видами енергії ви користуєтесь у побуті, у 
школі та що потрібно для того, щоб зменшити витрати енергії?». 

 

Тематичні питання. 
1. Які напрями використання природної енергії є пріоритетними? 
2. Які види споживачів електричної енергії краще використовувати для 

заощадження електроенергії? 
3. Як зберегти власне тепло житлового приміщення? 
4. Як заощадити витрати енергії Тростянецької спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 2? 
 

Завдання. 
І група 

1. Дослідити пріоритетні напрямки використання природної енергії: 
‒ виділити основні інноваційні технології використання природної 

енергії; 
‒ визначити пріоритетні напрямки розвитку альтернативної енергетики; 
‒ встановити перспективи зменшення шкідливого впливу на довкілля 

та модернізації енергетики. 
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2. Результат дослідження подати у вигляді буклету. 
ІІ група 

1. Встановити, які споживачі електричної енергії краще використовувати для 
заощадження електроенергії: 

‒ з’ясувати, які існують види електричних ламп; 
‒ встановити енергоефективність їх використання. 

2. Результат дослідження подати у вигляді буклету. 
ІІІ група 

1. З’ясувати, як зберегти власне тепло житлового приміщення: 
‒ встановити види утеплювачів; 
‒ розробити поради, які допоможуть зберігати тепло у власній оселі. 

2. Результат дослідження подати у вигляді буклету. 
IV група 

1. З’ясувати шляхи заощадження витрат енергії в Тростянецькій 
спеціалізованій школі № 2: 

‒ встановити, які існують енергоефективні програми, запроваджені на 
території Тростянеччини; 

‒ розробити заходи по заощадженню витрат енергії Тростянецької 
спеціалізованої школи № 2. 

2. Результат дослідження подати у вигляді буклету. 
 

Портфоліо проекту (електронний носій, папка «Енергозбережувальні 

технології»): 

Буклет І групи (файл «Використання природньої енергії»). 

Буклет ІІ групи (файл «Збереження електроенергії»). 

Буклет ІІІ групи (файл «Тепло у кожну оселю»). 

Презентація І групи (файл «Використання природньої енергії»). 

Презентація ІІ групи (файл «Збереження електроенергії»). 
Презентація ІІІ групи (файл «Тепло житлового приміщення»). 
Презентація ІV групи (файл «Енергозаощадження»). 
 

Орієнтовні критерії оцінювання: додаток 1. 
 

Перспективи розвитку проблеми проекту: оцінка можливості 
використання енергозберігаючих технологій на території Тростянеччини, які 
в даний час не поширюються енергозберігаючими програмами. 

 
Сфера, в якій може бути впроваджений проект: оцінка витрат та 

заощадження тепло- та електроенергії в школі, власній оселі, інших 
установах. 
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3. Унікальні фізичні властивості води 
 

Тимошенко Світлана Олександрівна, Липоводолиська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської 
районної ради 

 

Тип проекту: дослідницький, колективний. 
 

Ключове питання: У чому полягають унікальні фізичні властивості 
води? 

 

Орієнтовний час реалізації навчального проекту: 1 урок, 45 хвилин. 
 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані: 
знають і розуміють: особливості руху атомів i молекул речовини в 

різних агрегатних станах;  
фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів; 
залежність розмірів фізичних тіл від температури. 
уміють: застосовувати рівняння теплового балансу, аналізувати 

графіки теплових процесів;  
б) формуються: 
знання про фізичні властивості води, «дивні» властивості води та їх 

застосування. 
 

Матеріальне забезпечення: 
Дидактичне: 
1.  Бар’яхтар В. Г. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів 

/ [ Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О.]; за ред. 
В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. –  X.: Вид-во «Ранок», 2015. – 241 с. 

2. Гончаренко С.У. Фізика для допитливих / С.У. Гончаренко. – К.: 
Видавництво «Техніка», 1973. – 320 с. 

3. Відеодослід «Фізичний морозильник». 
4. Відеодослід «Неймовірна сила замерзлої води». 
5. Відеодослід «Перегріта рідина». 
Технічне: комп’ютер, мультимедійний проектор; комп’ютер (для кожної 

групи) з підключенням до мережі Інтернет. 
Прилади й матеріали: сіль, лід, сніг, калориметр, скляна посудина, 

мірний циліндр, термометр, тепла вода, гаряча вода, прозора скляна 
пляшка.  

 

Інформаційні джерела. 
1. Вода [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0. 

2. Унікальні властивості води [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ici.kiev.ua/unikalni-vlastivosti-vodi.html. 

3. Фізичні властивості води [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://nelipynoschool.net/students/physical-properties-of-water.html. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ici.kiev.ua/unikalni-vlastivosti-vodi.html
http://nelipynoschool.net/students/physical-properties-of-water.html
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4. Властивості води [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cd. 

greenpack.in.ua/vlastyvosti-vody/. 
 

Етапи проекту. 
Етап орієнтування. Мотивування учнів шляхом розповіді, висунення 

теми і мети проекту учителем. 
Етап розробки (1 урок).  
1. Учитель пропонує учням переглянути відеодосліди та пояснити 

спостережуване явище.  
2. Учні об’єднуються в групи. Під час формування груп можна 

використати психогеометричний тест, який дає можливість об’єднати учнів у 
рівноцінні групи за вибором учнів фігури. Опис тесту розміщено за адресою 
http://msvitu.com/archive/2006/october/article-9.php?print=1  

Фігури виготовляються вчителем різного кольору, група формується за 
одним кольором та різними фігурами. 

3. Учні отримують експериментальне завдання, яке необхідно виконати 
на уроці. Під час експерименту кожна група здійснює відеозапис своєї 
діяльності.  

4. Групове обговорення способів дослідження проблемного питання. 

Карта організації проектної діяльності: 
1. Запишіть план дій. 
2.Розподіліть ролі. (Можливі ролі - організатор, експериментатор, 
оформлювач, виконавець, який представляє проект). 
3. Виконайте дослідження за планом. 
4. Продумайте представлення проекту. 
5. Оцініть внесок кожного і спільну роботу. 

Етап реалізації проекту (45 хв). 
Учні виконують завдання. Учитель координує роботу та консультує 

учнів. 
Етап оцінювання проекту :  
‒ Учні оцінюють вклад кожного члена групи в загальну роботу з 

реалізації проекту. 
‒ Учитель розробляє разом з учнями критерії оцінки спільної 

діяльності в проекті. 
 

Матеріали установчо-мотиваційного етапу. 
Вода є основною складовою нашого організму, нашу планету по праву 

можна назвати - планета Вода. Вода використовується практично в усіх 
технологічних процесах. По праву можна сказати, що в житті людини «без 
води, і ні туди, і ні сюди». У воді зародилось життя і без неї воно не може 
існувати. Багатогранні й практично невичерпні властивості цієї рідини. А що 
знаєте ви про неї? Чи вмієте використовувати набуті вами знання на 
практиці? Чи навчились оперувати фізичними термінами і поняттями при 
поясненні явищ природи, при обміні інформацією між собою? Саме це й ми 
постараємось виявити на сьогоднішньому уроці.  
  

http://cd.greenpack.in.ua/vlastyvosti-vody/
http://cd.greenpack.in.ua/vlastyvosti-vody/
http://msvitu.com/archive/2006/october/article-9.php?print=1
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Тематичні питання. 
1. Як відбувається теплове розширення води та льоду? 
2. Як замерзає лід? 
3. Як кипить вода? 
 

Завдання. 
І група  

1. Перегляньте відеоролик «Фізичний морозильник» та поясніть 
спостережуване явище. Де воно зустрічається? 

2. Виконайте експеримент (сторінка 55 підручника). Звіт про виконану роботу 
представте у вигляді відеоролика. 

ІІ група 
1. Перегляньте відеоролик «Неймовірна сила замерзлої води» та поясніть 

спостережуване явище. Де воно зустрічається? 
2. Виконайте експеримент (сторінка 59 підручника). Звіт про виконану роботу 

представте у вигляді відеоролика. 
ІІІ група 

1. Перегляньте відеоролик «Перегріта рідина» і поясніть спостережуване 
явище. Де воно зустрічається? 

2. Виконайте експеримент (сторінка 71 №1 підручника). Звіт про виконану 
роботу представте у вигляді відеоролика. 

 

Орієнтовні критерії оцінювання. 
Учні оцінюють вклад кожного члена групи в загальну роботу по 

реалізації проекту (0 або 1 бал по кожному пункту): 
1. Участь в обговоренні тематичних питань. 
2. Вміння розподіляти послідовність дій кожного члена команди. 
3. Результативна співпраця з іншими учасниками проекту. 
4. Висунення нових ідей. 
5. Внесення конструктивних пропозицій. 
6. Вміння вислухати і дослухатися. 
7. Ретельне осмислення інформації. 
8. Уміння порівнювати та узагальнювати ідеї. 
9. Уміння коректно відстоювати власну точку зору. 
10.Уміння з’ясовувати те, що не зрозуміло. 
11.Уміння приймати допомогу товаришів. 
12.Підбадьорювання та підтримка товаришів. 
Орієнтовні критерії оцінювання проекту вчителем: додаток 2. 
 

Перспективи розвитку проблеми проекту: оцінити власні дії у 
використанні води в побуті та запропонувати більш раціональні способи 
застосування унікальних властивостей води. 

 

Сфера, в якій може бути впроваджений проект: застосування 
набутих знань щодо здорового способу життя та безпечної поведінки; 
написання наукової роботи в межах малої академії наук; презентувати 
учнівські відеоролики під час проведення тижня фізики. 
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4. Рідкі кристали та їх використання. Полімери 
 

Тимошенко Світлана Олександрівна, Липоводолиська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської 
районної ради 

 

Тип проекту: Інформаційний, колективний. 
 

Ключове питання: Які речовини дістали дивну назву «рідкі кристали»?  
 

Орієнтовний час реалізації навчального проекту: 7 днів. 
Захист проекту – 1 година. 
 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані: 

знають: особливості руху атомів i молекул речовини в різних 
агрегатних станах речовини;  

фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів, приклади використання 
наноматеріалів; 

б) формуються: 
поняття про будову та властивості рідких кристалів, про полімери. 
 
Матеріальне забезпечення: 

Технічне: мультимедійний проектор з проекційним екраном; диск з 
мультимедійними презентаціями; аркуші паперу формату А4; маркери, 
ручки. 
 

Інформаційні джерела. 
1. Рідкі кристали [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1
%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
B%D0%B8. 

2. Рідкі кристали [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://posibnyky.vntu.edu.ua/mikro_el/22.htm. 

3. Рідкі кристали [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://den4ik.ucoz.ua/. 

4. Рідкі кристали в організмі людини [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://moyaosvita.com.ua/fizuka/ridki-kristali-v-organizmi-
lyudini/. 

5. Фізика рідких кристалів («Академія») [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://academia-pc.com.ua/product/299. 

6. Полімери та їх значення [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://granula.at.ua/publ/1-1-0-24. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://posibnyky.vntu.edu.ua/mikro_el/22.htm
http://den4ik.ucoz.ua/
http://moyaosvita.com.ua/fizuka/ridki-kristali-v-organizmi-lyudini/
http://moyaosvita.com.ua/fizuka/ridki-kristali-v-organizmi-lyudini/
http://academia-pc.com.ua/product/299
http://granula.at.ua/publ/1-1-0-24
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Етапи проекту. 
Етап орієнтування (за 7 днів до захисту проекту): мотивація учнів 

шляхом створення проблемної ситуації, визначення спільно з учнями мети 
проекту та ключового питання. 

Етап розробки. 
‒ учитель пропонує учням тематичні питання та визначає завдання 

проекту; обговорення та затвердження плану дій з виконання 
проекту; 

‒ формування груп та розподіл обов’язків між членами груп (Учитель 
пропонує учням назвати 4 лідерів класу. Кожен лідер по черзі 
називає того учня, якого хоче бачити у своїй команді, потім обрані 
учні називають тих, кого хочуть бачити саме вони – і так, поки весь 
класу не буде розбитий на групи). 

Етап реалізації проекту: 
‒ пошук інформації з літератури та інших джерел, її відбір; 

‒ підготовка зібраних матеріалів для захисту проекту. 
Етап оцінювання проекту:  
‒ презентація та захист результатів роботи; 
‒ оцінка роботи, висновки. 
 

Матеріали установчо-мотиваційного етапу. 
Мотивація учнів: моделювання ситуації у вигляді проблемної задачі.  
Учитель. Здається, що може бути абсурднішим і парадоксальнішим за 

таке поєднання слів у назві цього проекту «Рідкі кристали». Кому не ясно, що 
рідина це рідина, а кристал це кристал. За звичкою, вимовляючи слово 
«кристал», ми розуміємо щось тверде. Назва ж «рідкі кристали» означає 
«рідкі тверді тіла». Чи не правда, дивна назва? Які ж речовини дістали цю 
дивну назву? 

Для того, щоб з’ясувати, які речовини називають рідкими кристалами, 
полімерами, необхідно ознайомитись з історією відкриття вказаних речовин 
та їх  використанням людиною. 
 

Тематичні питання.  
1. Яка історія відкриття рідких кристалів?  
2. Які властивості рідких кристалів використовують у медицині та 

біології? 

3. Як виготовляють та використовують полімери? 
 

Завдання. 
I група 

Підготувати доповідь «Історія відкриття рідких кристалів? Види рідких 
кристалів за структурними відмінами? 

II група 
Підготувати доповідь «Властивості рідких кристалів? Роль рідких 

кристалів у медицині та біології?»  
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III група 

Підготувати доповідь «Будова та властивості полімерів? 
Виготовлення та використання полімерів?» 

 

Орієнтовний план захисту проектів. 
1. Учні кожної групи по черзі презентують інформацію, яку підготували  за 

допомогою мультимедійного проектора. 
2. Колективне обговорення: 

‒ місце та роль рідких кристалів у житті людини;  
‒ перспективи використання рідких кристалів; 
‒ полімери – не завжди користь. 

 

Орієнтовні критерії оцінювання: додаток 1. 
Лідери груп оцінюють роботу своїх товаришів, консультанти – роботу 

груп, учасники груп – роботу лідера. 
 
Перспективи розвитку проблеми проекту:  
‒ дослідити можливості використання рідких кристалів та полімерів;  
‒ місце рідких кристалів та полімерів у житті людини. 

 

 
5. Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси 

 

Панченко Світлана Миколаївна, Путивльська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Радіка Руднєва 
Путивльської районної ради 

 

Тип проекту: практико-орієнтовний, колективний 
 

Орієнтовний час проекту: два тижні. 
 

Ключове питання: Яким чином людина може використовувати 
холодильники, кондиціонери та теплові насоси у своїй діяльності з 
максимальною користю? 

 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані:  
знають: види теплових машин, ККД теплової машини; про необхідність 

використання енергозбережувальних технологій; 
уміють: пояснювати принцип дії теплових двигунів; виявляють 

ставлення й оцінюють вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки 
на довкілля. 

б) формуються: 
знання: про холодильні машини, їх різновиди та ККД холодильної 

машини; 
уміння: пояснювати фізичні основи роботи холодильних машин, 

принцип дії та використання холодильників, кондиціонерів та теплових 
насосів.  
  

http://www.zakarpat-ses.gov.ua/korisna-nformaczya/328-polmeri-ne-zavzhdi-korist-
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Матеріальне забезпечення. 
Дидактичне: Бар’яхтар В. Г. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. 

навч. закладів / [ Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О.]; 
за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. –  X.: Вид-во «Ранок», 2015. – 241 с. 

Технічне обладнання: принтер, програвач DVD-дисків, засоби для 
зв’язку з Інтернет - ресурсами, сканер, комп’ютери.  

 

Інформаційні джерела. 
1. Элементарный учебник физики / [под редакцией Г.С. Ландсберга]. – 

М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 
1985. – Т. 1. – 608 с. 

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%... 
3. http://mega-klimat.com/image/catalog/category/rabota-kompressora-

holodlnika.jpg. 
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондиционер. 
5. https://uk.wikipedia.org/wiki/Тепловий_насос. 
6. http://therm-s.com/data/images/ris01.jpg. 
7. http://aik-group.com.ua/site_data/imgs/11/img.jpg. 
8. http://www.barrakuda.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/318.jpg. 
 

Етапи проекту. 
Етап орієнтування: учитель після вивчення теми «Теплові двигуни. 

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплових двигунів» актуалізує тему 
проекту, та мотивує учнів до проектної діяльності, озвучує тему та мету 
проекту. (20 хв.) 

Етап розробки (1 день).  
‒ Колективне обговорення способів пошуку відповідей на ключове 

питання (запропоновані рішення (тематичні питання) записуються 
на дошці). 

‒ Ранжування тематичних питань: кожен учень ставить умовну 
позначку біля того питання, яке вважає важливішим для вирішення 
ключового питання.  

‒ Обговорення загальних завдань проекту*. 
1) Ознайомитися з фізичними процесами, які лежать в основі 

роботи пристрою. 
2) З’ясувати, з яких основних частин складається пристрій. 
3) Пояснити принцип дії пристрою, спираючись на знання фізичних 

основ роботи пристрою. 
4) Визначити сфери діяльності людини, у яких використовується 

пристрій? 
5) Визначити переваги та недоліки використання пристрою. 

________________________________________________________________ 
*- даний проект за типами діяльності (відповідно до В. Шарко) відноситься до 
проектів І типу (під час реалізації тематичних питань учні аналізують однакові 
аспекти інформації), тому доцільно обговорити завдання з усіма учнями, які 
будуть працювати над проектом, а потім конкретизувати їх для кожної групи 
з урахуванням тематичного питання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%25
http://mega-klimat.com/image/catalog/category/rabota-kompressora-holodlnika.jpg
http://mega-klimat.com/image/catalog/category/rabota-kompressora-holodlnika.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондиционер
http://therm-s.com/data/images/ris01.jpg
http://aik-group.com.ua/site_data/imgs/11/img.jpg
http://www.barrakuda.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/318.jpg
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6) Розробити пам’ятки щодо використання приладів з 
максимальною користю. 

‒ Ознайомити учнів з вимогами до створення портфоліо. 
‒ Об′єднання учнів у групи під керівництвом вчителя (до складу групи 

входять учні, які мають різний рівень знань). У кожній групі обирають 
керівника, асистента, розподіляються обов'язки між членами групи (1 
день). 

‒  Визначення завдань окремих груп. Складання плану роботи кожної 
групи. 

Етап реалізації проекту. 
‒ Збирання інформації, робота з літературою (2,3,4 день). 
‒ Обговорення проміжних результатів. Консультація вчителя  

(5 день). 
‒ Аналіз інформації. Класифікація зібраних матеріалів (6,7,8 день). 
‒ Консультація вчителя (9 день). 
‒ Оформлення результатів роботи над проектом (10,11,12 день). 
‒ Консультація вчителя (13 день). 
‒ Репетиція доповіді (14 день). 
‒ Презентація проекту групами (15 день). 
Етап оцінювання проекту. 
Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних 

умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі). Зовнішнє оцінювання проекту 
вчителем. 

 

Матеріали установчо-мотиваційного етапу. 
Актуальність та мотивація теми.  
Учитель. Теплові машини дають багато можливостей людству. 

Наприклад, використовувати енергію, що виділяється під час теплових 
процесів.  Як ми з’ясували, винахід теплових двигунів дав можливість людям 
зменшити час переміщення із одного місця в інше. Почала інтенсивніше 
розвиватися торгівля. Продукти харчування вивозили в різні населенні 
пункти, але для того, щоб вони довше  зберігалися, треба використовувати 
охолодження, бо за нормальних умов оточуючого середовища відбуваються 
хімічні та біологічні процеси, що призводять до їх псування. За низьких 
температур  процес псування сповільнюється, тому виникла проблема, яку 
треба було б вирішити «Як подовжити термін зберігання продуктів 
харчування?» На даний момент ви вже знаєте, що для цього використовують 
холодильник. 

Влітку, коли дуже спекотно, в магазинах, офісах, квартирах широко 
використовують кондиціонери, які дають змогу знизити температуру повітря 
в приміщенні та зробити перебування людини в ньому більш комфортним. 

Коли наступає осінь, а за нею і зима перед населенням України виникає 
проблема «Як обігріти оселі, робочі приміщення?» У світі нинішніх подій це 
досить актуальне питання, бо ігнорувати його  ми не можемо. Зазвичай люди 
користуються різними видами палива: газом, дровами, кам’яним вугіллям 
але в умовах нашого часу ціни на них зростають, та і в глобальних 
масштабах цих видів палива стає все менше і менше. Виникає проблема «Як 
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можна обігріти оселі, використовуючи відносно дешеві джерела енергії та 
зекономити природні ресурси?» Пропоную звернути увагу на теплові насоси. 

Про які аспекти використання цих пристроїв Ви хотіли б дізнатися? 
Мета проекту: з′ясувати, яким чином людина може використовувати 

холодильники, кондиціонери та теплові насоси у своїй діяльності з 
максимальною користю? 

 
Тематичні питання. 
1. Яке місце займають холодильні машини в життєдіяльності людини? 
2. Як кондиціонери допомагають зберегти здоров’я людини? 
3. Як впливає  використання теплових насосів на економію природних 

ресурсів? 
 
Завдання. 

І група 
1. Ознайомитися з фізичними процесами, які лежать в основі роботи 

холодильника. 
2. З’ясувати, з яких основних частин складається холодильник. 
3. Пояснити принцип дії холодильника. 
4. Визначити, у яких сферах діяльності людина використовує холодильні 

машини. 
5. Виявити переваги та недоліки використання холодильників. 
6. Розробити пам’ятку користувачам холодильників щодо умов догляду за 

ним, правил зберігання продуктів. 
ІІ група 

1. Ознайомитися з фізичними процесами, які лежать в основі роботи 
кондиціонера. 

2. З’ясувати, з яких основних частин складається кондиціонер. 
3. Пояснити принцип дії кондиціонера. 
4. Визначити сфери діяльності людини, у яких використовується 

кондиціонер. 
5. Визначити переваги та недоліки використання кондиціонера. 
6. Розробити пам’ятку користувачам кондиціонерів, у якій освітити користь і 

шкідливий вплив кондиціонера на життєдіяльність людини; сформулювати 
корисні поради для користувачів цим пристроєм. 

ІІІ група 
1. Ознайомитися з фізичними процесами, які лежать в основі роботи 

теплового насосу. 
2. З’ясувати, з яких основних частин складається тепловий насос. 
3. Пояснити принцип дії теплового насосу. 
4. Визначити сфери діяльності людини, у яких використовується тепловий 

насос. 
5. Виявити переваги та недоліки використання теплового насосу. 
6. Розробити інформаційний бюлетень, у якому ознайомити широкі маси 

населення з перевагами використання теплових насосів.  
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Портфоліо проекту (електронний носій, папка «Холодильні машини. 

Кондиціонер, теплові насоси»). 

1. Плани роботи учнів (файл «Плани роботи»). 
2. Пам′ятка користувача «Кондиціонери» (файл «Кондиціонер»). 
3. Пам′ятка користувача «Холодильники. Умови догляду та правила 

зберігання продуктів» (файл «Холодильники»). 
4. Інформаційний бюлетень «Теплові насоси» (файл «Тепловi насоси»). 
5. Презентації до доповідей на уроці-захисту проекту: 

І група – «Холодильні машини» (файл «Холодильні машини»). 
ІІ група – «Кондиціонери» (файл «Кондиціонер»). 
ІІІ група – «Теплові насоси» (файл «Тепловi насоси»). 
 

Орієнтовні критерії оцінювання. 
Карта спостереження за роботою учня 

Поведінка учня Ім’я учня Ім’я учня Ім’я учня Ім’я учня 

Допомагає визначити 
тематичні питання 

    

Ретельно працює над 
питанням 

    

Є зацікавленим і уважним 
слухачем 

    

Коректно використовує 
методи пошуку, аналізу 
та систематизації 
інформації 

    

Враховує точку зору 
інших учнів 

    

Ставить запитання до 
вчителя та інших учнів 

    

Висловлює свої думки     

Вміє знаходити компроміс 
при прийнятті 
колективних рішень 

    

Вміє критично реагувати 
на зауваження й робити 
висновки 

    

Дає адекватну оцінку 
одержаних результатів 
відповідно до очікуваних 

    

Загальна оцінка     

Оцінку можна виставляти за дванадцятибальною системою або 
використовувати такі критерії: «завжди», «звичайно», «іноді», «ніколи». 

Оцінювання проектної діяльності вчителем: додаток 1 (з 
урахуванням даних карти спостереження). 
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Оцінювання учнем власної участі в роботі групи. 
Опитувальник 

Прізвище,  ім’я  ________________________________________________ 
Оцініть себе по кожному з визначених напрямів від 0 до 2 балів. 
 

1. Ви брали активну участь у роботі групи _____________________________. 

2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група ____________________. 

3. Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи ___. 

4. Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим ________________. 

5. Ви вдало узагальнювали думки інших та просували роботу групи вперед 

_____________________________________________________________. 

6. Ви доповідали класу про результати групової роботи _________________. 

Всього балів ____ 
 

Перспективи розвитку проблеми проекту: дослідити екологічний 
вплив використання пристроїв. 

 

Сфера, в якій можуть бути впроваджені результати проекту: 
на загальношкільних батьківських зборах, що проводяться наприкінці 

навчального року, поширити пам′ятки та публікацію з користування 
холодильними машинами, кондиціонерами, тепловими насосами.  

 
Урок-захист проекту «Холодильні машини. Кондиціонер, 

теплові насоси» 
 

Цілі: 
‒ навчальна: навчити захищати власний навчальний проект; 
‒ розвивальна: сприяти розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення, 

інформаційної культури; розвивати прийоми розумової діяльності 
(абстракція, узагальнення, аналіз, синтез, порівняння); 

‒ виховна: виховувати повагу до учасників проекту, кмітливість, 
уміння працювати в команді. 

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, нестандартний урок. 
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до 

мережі Інтернет, підручник, презентація. 
Програмне забезпечення: персональний комп’ютер із встановленою 

системою програмування Delphi 7 або Lazarus, офісним пакетом програм і 
доступом до Інтернету. 

Хід уроку 
І. Організаційний етап (3хв): 
‒ вступне слово учителя; 
‒ перевірка готовності учнів до уроку. 
ІІ. Захист проектів (28 хв). 
Доповідь учнів І групи (5-6хв). 
З метою активізації захисту після доповіді учитель та учні класу повинні 

задати запитання учням, які захищають тематичне питання (4 хв.) 
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Можливі питання. 
1. Чому холодильна машина є машиною енергетичною? 
2. Як змінюється внутрішня енергія робочого тіла (холодоагента) 

протягом робочого циклу? 
3. Які два взаємопов’язані фізичні явища покладено в основу роботи 

найпоширеніших холодильників? 
4. У чому полягає зміст цих двох явищ? 
5. Чому стверджують, що холодильна машина працює за фізичним 

принципом, який є оберненим до принципу роботи теплового двигуна? 
Доповідь учнів ІІ групи (5-6хв). 
Можливі питання (4 хв.). 
1. Назвіть чотири основних вузли кондиціонера, що утворюють 

замкнуту систему, в якій циркулює холодильний агент. 
2. Чи змінюється агрегатний стан робочої речовини під час циклу 

роботи кондиціонера? Як що так, то які зміни відбуваються? 
3. Чим відрізняється принцип роботи кондиціонера від принципу 

роботи теплових машин? 
4. Чи можна використовувати кондиціонер в якості обігрівача? 
Доповідь учнів ІІІ групи (5-6хв). 
Можливі питання (4 хв.). 
1. Які перетворення внутрішньої енергії відбуваються під час 

проходження робочої речовини через всі чотири основні вузли теплового 
насосу? 

2. З якою метою в теплових насосах використовують дросельний 
клапан? 

3. Яке фізичне явище лежить в основі роботи теплового насосу? 
4. Чи може енергія самочинно передаватися від навколишнього 

середовища до приміщення? Який вузол теплового насосу сприяє цьому 
процесу? 

ІІІ. Узагальнення (10 хв). 
Учитель. Працюючи над проектом, учні трьох груп дали відповідь на 

питання: «Яким чином людина може використовувати холодильники, 
кондиціонери та теплові насоси у своїй діяльності з максимальною 
користю?». Також роботи учнів свідчать, що можна виокремити загальні 
аспекти, які є спільними для холодильників, кондиціонерів та теплових 
насосів Давайте виділимо їх.  

Учні узагальнюють інформацію, створюючи таблицю 
Висновок: 
‒ фізичні процеси, які лежать в основі роботи пристроїв; 
‒ цикл роботи холодильних машин, кондиціонерів та теплових насосів 

є оберненим  до циклу роботи теплових машин; 
‒ робоча речовина циркулює в герметично замкнутій системі, яка 

складається з чотирьох основних вузлів; 
‒ ці пристрої мають схожий принцип дії; 
‒ переваги використання холодильних машин, кондиціонерів та 

теплових насосів створюють максимальну користь для людини. 
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Таблиця. Теплові та холодильні машини. 

ТЕПЛОВІ МАШИНИ   ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ 

Передача тепла: від гарячого до 
холодного. 

Передача тепла: від холодного до 
гарячого. 

Загальна схема роботи машини: 
робоче тіло-газ розширюється і 
виконує роботу (А) 

 

Загальна схема роботи машини: 
робоче тіло-пару стискають зовнішні 
сили, виконуючи роботу (А)

 
 

Принцип дії: 
1) газ нагрівають, надаючи енергію 
(Q1);  
2) він розширюється і виконує 
роботу (А); 
3) під час виконання роботи (А) 
віддається частина енергії (Q2) 
охолоджувачу; 
4) ККД=А/Q1, де А=Q1-Q2  

Принцип дії: 
1) газ, розширюючись в 
охолоджувачі, отримує енергію (Q2) ; 
2) за рахунок роботи(А) , яку 
здійснюють зовнішні сили, газ 
стискають; 
3) під час стискання газ віддає більш 
нагрітому тілу енергію (Q2) та 
кількість теплоти, що еквівалентна 
роботі (А). 
4) К=Q1/А, де А=Q1-Q2,  
К-холодильний коефіцієнт 

 
Учитель. Звичайно, що ми лише вивчили один з аспектів 

використання пристроїв. А що ще можна дослідити в межах цієї теми? (Учні 
пропонують інші ключові питання. Наприклад, «Як використання 
холодильних машин, кондиціонерів та теплових насосів впливає на екологію 
навколишнього середовища?» 

ІV. Оцінювання роботи учнів (5хв.). 
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6. Електрика в житті людини 
 

Суровицька Лідія Іванівна, Шалигинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Глухівської районної ради 
 

Тип проекту: практико-орієнтований, колективний. 
 

Ключове питання: Як люди використовують знання про електрику? 
 

Орієнтовний час проекту: 1 тиждень. 
 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані: 
знають: сутність природи електричного струму; умови виникнення 

електричного струму; правила безпеки життєдіяльності під час роботи з 
електричними приладами й пристроями; 

уміють: працювати з літературними джерелами та знаходити необхідну 
інформацію в мережі Інтернет; 
б) формуються: 
знання: про практичну значимість електрики;  
уміння: дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час роботи 

з електричними приладами й пристроями; надавати першу допомогу при 
ураженні електричним струмом. 

 

Матеріальне забезпечення: комп’ютер, мультимедійний проектор, 
наявність Інтернету. 

 

Інформаційні джерела. 
1. remontu.com.ua/elektrika. 
2. electro-lider.com.ua/article. 
3. slideshare.net/lrynaSaliy/ss. 
4. lotoc-vrn.ru/referat_na_temy_. 
5. present5.com/elektrika-vzhitti. 
 

Етапи проекту. 
Етап орієнтування (1-й день, 20 хв уроку): мотивування учнів 

шляхом спільного обговорення актуальності теми проекту та його ключового 
питання; формулювання мети проекту учнями.  

Етап розробки (2-й день):  
‒ колективне обговорення тематичних питань та їх вибір методом 

ранжування, формулювання завдань проекту (25 хв); 
‒ об’єднання учнів у три групи та складання плану роботи (по 30 хв. з 

кожною групою). 
Етап реалізації проекту:  
‒ проведення досліджень літературних джерел (3-й день), обробка 

одержаної інформації (4-й день), обговорення в групах результатів 
проекту (5-й день: по 25  хв. з кожною групою окремо), оформлення 
результатів проектної діяльності (6-й день); 
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‒ представлення результату проекту членами груп. (7-й день, урок-
захист, 45 хв.) 

Етап оцінювання проекту:  
взаємооцінювання роботи в групах, оцінювання керівників груп  

вчителем. 
 

Матеріали установчо-мотиваційного етапу. 
Актуальність теми. Електрика – основа життя людського 

суспільства. Завдяки їй можуть працювати верстати на заводах і фабриках, 
маємо можливість дивитися телепередачі, користуватися комп’ютером, 
штучним освітленням та різними побутовими електричними приладами. А які 
складні електричні прилади застосовуються в медицині…На сьогодні 
накопичено багато знань про електрику, але вони тільки тоді приносять 
користь, коли їх можна застосовувати в різних сферах діяльності.  

Мотивація учнів. Роль електрики велика. Її переоцінити неможливо. 
Промислове виробництво, освітлення будівель і вулиць, опалення і 
нагрівання, медичне і сільськогосподарське обладнання – все функціонує за 
рахунок електрики.  Але ми так звикли до її послуг, що не завжди звертаємо 
на неї увагу. Щоб  краще зрозуміти значення електрики давайте подумаємо, 
що було б, якби вона раптом зникла? (Відповіді учнів).  

Даний проект спрямований показати широке використання електрики в 
нашому житті.  

Мета проекту: з‘ясувати роль електрики в житті людей селища 
Шалигине. 

 

Тематичні питання. 
1.Чи допомагають знання про електрику в повсякденному житті? 
2. Чи може медицина обійтися без електрики? 
3. Чи застосовується електрика в сільському господарстві? 
 

Завдання.  
І група 

1. З’ясувати, які відомі вам побутові електроприлади допомагають створити 
комфортні умови життя. 

2. Що ви порадили б людям, які щоденно користуються  даними приладами? 
3. Скласти діаманту до слова електрика. 

ІІ група 
1. Виявити в медичному закладі, який знаходиться на території 

смт. Шалигине, медичне обладнання, яке не може працювати без 
електричного струму та з’ясувати його застосування. 

2. Взяти інтерв’ю у фельдшера центру первинної медико-санітарної 
допомоги щодо надання першої медичної допомоги при ураженні 
електричним струмом.  

3. Скласти асоціативний кущ «Електрика в медицині». 
ІІІ група 

1. З’ясувати, де використовуються знання про електрику в сільському 
господарстві? 
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2. З’ясувати застосування електрики на елеваторному комплексі м. Глухів 
«РОСТОК – ХОЛДИНГ». 

3. Скласти синквейн до  слова елеватор. 
 

Портфоліо ( електронний носій, папка «Електрика в житті людини») 
1. Плани роботи груп (файл «Плани роботи груп»). 

2. Замітка «Електрика в сільському господарстві» у шкільну газету 
(файл «Замітка»). 

3. Колаж «Електрика в медичному закладі смт. Шалигине» (файл 
«Колаж»). 

4. Презентація «Електрика в житті людини» (файл «Презентація»). 
5. Синквейн до слова «елеватор»: 

Елеватор 
Сучасний, потужний. 

Сушить, зберігає, сортує. 
Найважливіша ланка аграрного бізнесу! 

Зерносховище. 
 

6. План захисту проекту групою ІІ. 
‒ Привітання. 
‒ Тематичне питання та його актуальність. 
‒ Мета роботи групи. 
‒ Завдання. 
‒ Медицина – одна із самих високотехнічних галузей. 
‒ Найбільш поширені процедури лікування струмом: 

ультратонтерапія; гальванізація; електросон – терапія; 
електростимуляція; УВЧ – терапія; дарсонвалізація; індуктотермія. 

‒ Перелік медичного обладнання медичного закладу смт. Шалигине та 
його призначення. 

‒ Правила надання першої медичної допомоги при ураженні 
електричним струмом. 

‒ Висновок. 
 

Орієнтовні критерії оцінювання: додаток 1. 
 

Перспективи розвитку проблеми проекту: ознайомитися з новими 
досягненнями в області електрики. 

 

Сфера, в якій може бути впроваджений проект: у повсякденному 
житті; при підготовці тижня фізики; проведенні інструктажів з БЖД; на уроках 
основ здоров’я. 
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7. Сучасні побутові та промислові електричні прилади. 
 

Альохіна Лариса Олександрівна, Свеська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» 

 

Тип проекту: практико-орієнтовний, колективний. 
 

Орієнтовний час проекту: тиждень. 
 

Ключове запитання: Електрика – ворог чи друг?  
 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані: 
знають:  поняття  роботи, потужності електричного струму; 
уміють: пояснювати нагрівання провідників при проходженні 

електричного струму. 
б) формуються: 
знання: про використання  електричного струму в приладах (лампі 

розжарювання, електронагрівальних приладах, електродвигунах), 
необхідність бережливого використання електроенергії; 

уміння: знімати показання електролічильника та обчислювати вартість 
використаної електроенергії, знаходити шляхи економії електричної енергії; 
читати паспортні дані електричних приладів. 

 
Матеріальне забезпечення  
Дидактичне: Баря̓хтар В.Г. Фізика: підручник для 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. / [В.Г. Бар҆яхтар, Ф.Я. Божинова,  
С.О. Долгий, О.О. Кірюхіна]; за редакцією В.Г. Бар҆яхтара, С.О. Довгого. –  
Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – 240 с.  

Технічне:  комп’ютер, мультимедійний проектор, електрична лампочка, 
електричний фен, наявність Інтернету. 

 
Інформаційні джерела. 
1. Фізика: підручник для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / [В.Г. 

Бар҆яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Долгий, О.О. Кірюхіна]; за редакцією 
Бар҆яхтара В.Г., Довгого С.О. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – 240 с.  

2. Гудзь В.В. Фізика: навчальний посібник для підготовки та 
проведення  тематичного оцінювання навчальних досягнень. 8 клас. 
/ В.В. Гудзь, В.Г. Долгий, О.Я. Заклевський. – Тернопіль: Мандрівець, 
2003. – 56 с. 

3. Інтерактивні методи на уроках фізики / упор.: Л. Холвінська, 
С. Філоненко. – К., Шк. світ; 2008. – 128 с. 

4. Нагрівання провідників електричним струмом [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://moyaosvita.com.ua/fizuka/nagrivannya-
providnikiv-elektrichnim-strumom/. 

5. Застосування теплової дії струму на практиці [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2F 
postolivka.uco. 

http://moyaosvita.com.ua/fizuka/nagrivannya-providnikiv-elektrichnim-strumom/
http://moyaosvita.com.ua/fizuka/nagrivannya-providnikiv-elektrichnim-strumom/
https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fpostolivka.uco
https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fpostolivka.uco
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6. Чи шкідливі енергозберігаючі лампи? [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://korysne.co.ua/energozberigauchi-lampu/. 

7. Чи шкідливі енергозберігаючі лампи? [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://stroyka-gid.com.ua/zroby-svoimy-rykamys/8623-
energozberigauchi-lampy-chkidlivi.html. 

8. Світлодіодні лампи – користь чи шкода? [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/svitlodiodni-lampi-
korist-chi-shkoda/. 

 

Етапи проекту. 
Етап орієнтування (1-й урок, 10 хвилин). 
Мотивування учнів шляхом створення проблемної ситуації, висунення 

учнями мети проекту та ключового питання, формулювання його вчителем. 
Етап розробки (1-й урок, 20 хвилин). 
1. Методом «Мозковий штурм» здійснюється вибір тематичних питань: 

учні пропонують версії рішення проблеми. 
2. Обʼєднання учнів у 3 групи. У кожній групі обираються керівник та 

асистент, розподіляються обов'язки між членами, складається план роботи 
групи.  

Етап реалізації проекту (тиждень). 
1. Організація самостійної роботи учнів: пошук та збір інформації в 

мережі Інтернет, літературних джерелах щодо підготовки та виконання 
теоретичної частини проекту. 

2. Узагальнення та систематизація теоретичного матеріалу.  
3. Оформлення результатів проекту: створення слайдових презентацій 

«Техніка безпеки під час роботи з електроприладами», плакату «Недоліки та 
переваги електроенергії», буклету «Принцип роботи енергозберігаючих  та 
світлодіодних  ламп», плану-схеми  будови електроприладів та інструкції до 
їх використання. 

Вчитель координує роботу учнів.  
Етап оцінювання проекту (2-й урок).  
1. Організація та проведення уроку-захисту проекту.  
2. Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних 

умінь учнів (фіксується в плані дій групи); зовнішнє оцінювання проекту 
вчителем (оцінка визначається з урахуванням оцінки взаємооцінювання та 
фіксується в журналі).  

  
Матеріали установчо-мотиваційного етапу.  
Мотивація навчальної діяльності учнів.  
Учитель: Електроенергія… Ми настільки звикли до неї, що  навіть не 

задумуємося над її значенням у нашому житті. Електрика варить сталь, пече 
хліб, шиє одяг, обертає шпінделі верстатів. З кожним  роком праці в неї все 
більше й більше.  А одночасно з цим  розширюється коло  проблем  і питань 
щодо її раціонального використання. 

Сотні  різноманітних  електричних приладів обслуговують наш  побут, 
полегшують наше життя. Це – електролампи й телефони, ліфти, 
електроплитки, холодильники, полотери й пилососи, радіоприймачі й 

http://korysne.co.ua/energozberigauchi-lampu/
http://stroyka-gid.com.ua/zroby-svoimy-rykamys/8623-energozberigauchi-lampy-chkidlivi.html
http://stroyka-gid.com.ua/zroby-svoimy-rykamys/8623-energozberigauchi-lampy-chkidlivi.html
http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/svitlodiodni-lampi-korist-chi-shkoda/
http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/svitlodiodni-lampi-korist-chi-shkoda/
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телевізори. Розглянемо як працюють  електричні прилади та  з'ясуємо їх 
переваги й недоліки.   

Мета проекту: ознайомитися  з побутовою освітлювальною 
мережею, побутовими електроприладами, їх видами і призначенням; 
сформувати правила безпечної праці. 

 

Тематичні питання. 
‒ Чому  при проходженні струму  провідниками мережі останні 

майже  не нагріваються , а нитка  лампи дуже розжарюється при 
тому, що струм у нитці й провідниках однаковий? 

‒ Чи шкідливі енергозберігаючі лампи? Чи шкідливі світлодіодні 
лампи? 

‒ Як написати інструкцію до використання електроприладу? 
 

Завдання. 
І група 

1. Ознайомитися з будовою та принципом роботи лампи розжарювання. 
2. Визначити потужність електричної лампи за написами на ній. 
3. Зібрати електричне коло, зробити виміри та експериментально визначити 

потужність лампи. 
4. Пояснити можливу причину  розбіжності  значення потужності, яку 

споживає електрична лампочка, з потужністю, вказаною на її балоні. 
ІІ група 

1. Ознайомитися з будовою та принципом роботи енергозберігаючих та 
світлодіодних  ламп. 

2. Розрахувати електроенергію, що споживають лампи. Розкрити суть 
проблеми економії. 

3. Подумати, як можна зберегти  електроенергію у нашому домі. 
ІІІ група 

1. Ознайомитися з будовою та принципом роботи 
різних  електронагрівальних приладів. 

2. Написати інструкції з користування електроприладами. 
3. Розробити правила безпеки під час роботи з електроприладами. 

 

Портфоліо ( електронний носій, папка «Побутові та промислові 
електричні прилади») 

1. Брошура «Все про світлодіодні лампи». (Файл «Світлодіодні 
лампи»). 

2. Інструкції «Як користуватися електричними приладами» (Файл 
«Інструкції»). 

3. Буклет «Безпека роботи з електроприладами» (Файл «Безпека 
роботи з електроприладами»). 

4. Буклет «Принцип роботи енергозберігаючих ламп» (Файл 
«Енергозберігаючі лампи»). 

5. Звіт про експериментальне визначення потужності електричної 
лампочки (Файл «Звіт»). 

6. Рекламний лист (Файл «Рекламний лист»). 
7. Презентації до доповідей: 
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І група (Файл «І група»); 
ІІ група (Файл «ІІ група»); 
ІІІ група (Файл «ІІІ група»). 

 

Орієнтовні критерії оцінювання. 
Критерії оцінювання роботи вчителем: додаток 1. 
Критерії оцінювання роботи окремого учасника проекту іншими 

учасниками (0 або 1 бал по кожному пункту):  
‒ участь в обговоренні ключових питань; 
‒ результативність співпраці з іншими учасниками проекту; 
‒ активність у генеруванні нових ідей; 
‒ активність у внесенні конструктивних пропозицій; 
‒ вміння вислухати й дослухатися; 
‒ ретельність у осмисленні інформації; 
‒ якість порівняння та узагальнення ідей; 
‒ коректність відстоювання власної точки зору; 
‒ активність з’ясування не зрозумілих питань; 
‒ уміння приймати допомогу товаришів; 
‒ підбадьорювання та підтримка товаришів. 
Оцінювання здійснюється анонімно. 
Підсумкова оцінка кожного учня визначається як середній бал оцінок 

учителя та інших учасників проекту.  
 

Перспективи розвитку проблеми проекту: дослідити 
можливості  економії електричної енергії. 

 

Сфера, в якій може бути впроваджений проект. 
При плануванні  заходів щодо економного 

використання  електроенергії; у процесі підготовки та проведення 
інтегрованих уроків з фізики та  трудового навчання; в організації здорового 
способу життя учнів та їх батьків. 

 
8. Застосування електролізу в практичній діяльності людини 

 

Арнаутова Оксана В’ячеславівна, Тростянецька 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької 
районної ради  
 

Орієнтовний час проекту:  
‒ 1-й урок (45 хвилин) – розробка та реалізація проекту; 
‒ виконання завдань – два тижні; 
‒ 2-й урок (45 хвилин) – презентація результату роботи над проектним 

завданням. 
 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані:  
знають: закони електролізу; 
уміють: застосовувати закони Фарадея в процесі розв'язування 

фізичних задач та виконання лабораторних робіт; користуватися терезами, 
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електричними пристроями та приладами; складати електричне коло; 
дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час проведення 
експериментів. 

б) формуються:  
умітимуть:  
аналізувати сфери застосування електролізу, розуміти важливість 

процесу в діяльності людини; 
пояснювати принцип дії електролізера; здійснювати електроліз; 

аналізувати графік залежності маси речовини, що виділилася на електродах, 
від заряду. 

 

Матеріальне забезпечення. 
Дидактичне: Бар’яхтар В.Г. Фізика. 8 клас [підручник для загальноосвіт. 

навч. закладів] / В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, Ю. І. Горобець, 
І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна; за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. –
Х.: видавництво «Ранок», 2015. – 268 с. 

Технічне: 
‒ комп’ютер, мультимедійний проектор, наявність Інтернету; 
‒ електролізер, сіль мідного купоросу, склянка з водою, амперметр, 

джерело струму, реостат, з’єднувальні провідники, терези, набір 
важків, електроди. 

 

Інформаційні джерела. 
1. Бар’яхтар В.Г. Фізика. 8 клас [підручник для загальноосвіт. навч. 

закладів] / В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова,  
Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна; за редакцією 
Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. – Х.: видавництво «Ранок», 2015. –  
§ 2, с.1, рис. 2.4, 2.5, 2.6. 

2. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл. / В. Янчук. – Київ: З. Бібік та ін., 
2002. – 375 с. 

3. Гончаренко С. У. Фізика: Основні закони і формули / С. У. Гончаренко 
– К.: Либідь, 1996. – 48 с. 

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7. 

5. http://shkolyar.in.ua/metaly/zastosuvannya-elektrolizu. 
6. http://subject.com.ua/chemistry/zno/44.html. 
7. http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2333/elektroliz. 
8. http://moyaosvita.com.ua/fizuka/vikoristannya-elektrolizu-v-texnici/. 
9. http://narodna-osvita.com.ua/3640--38-zastosuvannya-elektrolzu.html. 
10. https://www.youtube.com/watch?v=FMx2HnxRt9Q. 
11. https://www.youtube.com/watch?v=SJELgy0Bi4U. 
12. http://escuela80.weebly.com/. 
 

Етапи проекту 
Етап орієнтування (1-й урок, 45 хвилин): мотивування учнів 

(розповідь), актуалізації знань учнів (прийом –  побудова «дерева» поняття), 
висунення ключового питання, мети проекту учнями та їх формулювання 
вчителем (прийом – «коло ідей»). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://shkolyar.in.ua/metaly/zastosuvannya-elektrolizu
http://subject.com.ua/chemistry/zno/44.html
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2333/elektroliz
http://moyaosvita.com.ua/fizuka/vikoristannya-elektrolizu-v-texnici/
http://narodna-osvita.com.ua/3640--38-zastosuvannya-elektrolzu.html
https://www.youtube.com/watch?v=FMx2HnxRt9Q
https://www.youtube.com/watch?v=SJELgy0Bi4U
http://escuela80.weebly.com/
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Етап розробки:  
‒ виконання вправи «Знаємо – хочемо дізнатися», складання таблиці; 
‒ аналіз колонки таблиці «хочемо дізнатися», ранжування проблем, 

вибір тематичних питань; 
‒ об’єднання учнів у групи: 

(учні об’єднуються у групи – як мінімум по три учні – за власним 
бажанням;  

‒ можна застосувати прийом «Лідер»: учитель називає лідерів класу, 
кожен лідер по черзі називає того учня, якого хоче бачити у своїй 
команді, потім вибрані учні називають тих, кого хочуть бачити саме 
вони – і так, поки всі учнів, що будуть приймати участь у проекті, не 
будуть об'єднані у команди); 

‒ у кожній групі обирають керівника, асистента, розподіляються 
обов’язки між членами групи; 

‒ у кожній групі відбувається обговорення завдань, складання плану 
роботи та шаблону оформлення результатів проекту та пропозицій. 

Етап реалізації проекту: 
‒ самостійне проведення досліджень та оформлення результатів (час 

визначається вчителем). 
Учитель координує роботу учнів. 
Етап оцінювання проекту (2-урок, 45 хвилин): 
І. Захист проекту групами. 
ІІ. Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних 

умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі); зовнішнє оцінювання проекту 
вчителем (оцінка фіксується в журналі). 

 

Матеріали установчо-мотиваційного етапу. 
Мотивація учнів 
Учитель. 
Хочу розповісти вам легенду, послухайте уважно, і дайте відповідь на 

питання: що знаходиться в скриньці? 
Антична легенда: 
«Майстер, ім’я якого історія не зберегла, приніс римському імператору 

Тиберію, що керував на початку І століття н. е., чашу з металу, який був 
схожий на срібло, тільки більш легкий. Подарунок вартував життя 
винахіднику: Тиберій наказав стратити майстра та знищити його майстерню. 
Імператор боявся, що новий метал зможе знецінити срібло імператорської 
скарбниці.»  Зі слів Плінія Старшого, цей метал, схожий на срібло, отримали 
із «глинистої землі». 

У 1827 році німецький вчений Фрідріх Велер отримує 
декілька грамів, а через декілька років вже кілограмів нового, 
блискучого металу. Цей метал коштував дорого, як і срібло. 
Французи виготовляли з нього кіраси охоронцям імператора та 
іграшки нащадку Його Величності.  

У цій скрині знаходиться виріб з цього металу. Він 
потрібний кожному з нас. Ми користуємося ним кожного дня. Як 
ви вважаєте, що знаходиться у скрині? 
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(Учні: У скрині знаходиться алюмінієва ложка.) 
Учитель: Доречі, у 1852 році чайна ложка масою 25 г коштувала 30 

доларів.  
На попередньому уроці ми вивчили процес електролізу. А зараз 

побудуємо з вами «дерево» поняття «електроліз». (Учні разом із вчителем 
складають схему зі слів, що пояснюють процес електролізу.) 

Учитель: – Чи цікаво вам дізнатись більше про цей процес? 
Прийом «Коло ідей». Учні на дошці записують, що ще цікаво їм 

дізнатись про електроліз. Ідеї обговорюються та визначаються 2 ключові 
питання теми. 

 
Тип І проекту: інформаційний, колективний. 
 

Ключове питання І проекту: Чи могло так статися, що явище 
електролізу не стали б використовувати в промислових цілях? 

 

Мета проекту: визначити практичне значення електролізу та 
дослідити галузі його застосування.  

 

Тематичні питання. 
1. Які історичні події сприяли відкриттю процесу електролізу? 
2. Які галузі сучасної промисловості застосовують електроліз?  
 

Завдання. 
І група 

1. Провести дослідження подій, які сприяли відкриттю процесу електролізу. 
2. Результат дослідження подати у вигляді плакату. 

ІІ група 
1. Дізнатися, в яких галузях діяльності людини використовується електроліз. 
2. Створити схему «Області застосування електролізу в практичній 

діяльності людини». 
3. Розробити інформаційний буклет «Електроліз та сучасна промисловість». 

 

Портфоліо проекту (електронний носій, папка «Застосування 

електролізу»). 

Плани роботи груп (файли «План роботи І проект», «План роботи ІІ 
проект»). 

Презентації до доповідей на уроці-захисту проекту: 
І проект І група (файл «Електроліз І проект І група»); 
І проект ІІ група (файл «Електроліз І проект ІІ група»). 

Буклет «Електроліз та сучасна промисловість» (файл «Застосування 
електролізу»). 
 

Орієнтовні критерії оцінювання: додаток 1. 
 
Тип ІІ проекту: дослідницький, груповий. 
 

Ключове питання ІІ проекту: Чи дійсно І закон Фарадея 
справедливий? 
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Тематичне питання: Як експериментально перевірити І закон 
Фарадея? 

 

Мета проекту: переконатися в правильності І закону Фарадея. 
 

Завдання. 
1. Ознайомитися з методикою експериментальної перевірки І закону 

Фарадея. 
2. Провести експериментальне дослідження закону. 

 

Інструкція. 
Мета експерименту: дослідити залежність маси виділеної при 

електролізі речовини від кількості електрики, що пройшла через електроліт. 
Обладнання: джерело струму, амперметр, реостат, ключ, з'єднувальні 

провідники, терези, важки, годинник, розчин мідного купоросу, електролізер, 
мідні електроди. 

Хід експерименту:  
1. Заздалегідь підготуйте в роботі таблицю даних для вашого 

досліду 
 

2. З допомогою терезів знайдіть масу пластинки катоду до початку 
досліду. 

3. Налийте в електролізер розчин мідного купоросу, опустіть у нього 
обидві мідні пластинки й закріпіть їх.  

4. Складіть коло з джерела струму, амперметра, 
реостата та вимикача за схемою. 

У колі зважену мідну пластинку приєднайте до 
негативного полюсу джерела струму. 

5. Відмітивши час по годиннику, замкніть коло. Визначте силу струму в 
колі. Струм пропускайте 20 хвилин. За допомогою реостату підтримуйте 
сталою силу струму. Запишіть дані в таблицю.  

6. Знову, відмітивши час, розімкніть коло. Вийміть з розчину мідну 
пластинку катоду, висушіть її між аркушами фільтрувального паперу та 
вдруге старанно зважте на терезах, визначивши її масу. Знайдіть масу міді, 
що виділилась на пластинці за 20 хвилин. 

7. Опустіть повторно пластинку в розчин мідного купоросу і, 
додержуючись вказівок п. 2-5, визначте масу міді, що виділилась на катоді за 
30 хвилин при тій самій силі струму.  

8. Результати вимірювань запишіть у таблицю. 
9. Визначте третій раз масу міді, що виділилась за 20 або за 30 хвилин, 

але при іншій силі струму. Результати занесіть до таблиці. 

№ 𝑡, 𝑐 𝐼, 𝐴 𝑚1, кг 𝑚2, кг 𝑚, кг 𝑘,
кг

Кл
 

1       

2       

3       
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10. Яка залежність спостерігається між масою міді, що виділилась при 
електролізі, та часом проходження струму? Між масою міді, що виділилась 
при електролізі, та силою струму?  

11. Знайдіть електрохімічний еквівалент міді, використовуючи закони 
електролізу.  

12. Порівняйте експериментальні дані з табличними. 
13. Побудуйте графік залежності маси m речовини, що виділилась на 

електродах від заряду q, що пройшов через електроліт за певний час. 
Знайдіть графічно електрохімічний еквівалент. Чи однакові результати? Яка 
залежність отримана? 

14. Зробіть висновок. 
 

Портфоліо проекту (електронний носій, папка «Застосування 
електролізу»). 

1. План роботи (файл «План роботи ІІ проект»). 
2. Презентація (файл «Електроліз ІІ проект»). 
3. Відеофайл з ходом експерименту: https://drive.google.com/file/d/0B-

QS-HyZdKG-cjE0SlhMWU1Xc3c/view 
 

Орієнтовні критерії оцінювання: додаток 2. 
 

Перспективи розвитку проблеми проекту:  
‒ дослідити залежність маси виділеної речовини від площі електрода, 

через який пройшов струм; 
‒ відтворити гальваностегію, наприклад, покрити шаром міді 

алюмінієву ложку; 
‒ провести гальванопластику за допомогою виробленого з воску 

кліше. 
 

9. Застосування струму в газах у практичній діяльності людини 
 

Панченко Світлана Миколаївна, Путивльська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Радіка Руднєва 

Путивльської районної ради 
 

Тип проекту: практико-орієнтований, груповий. 
 

Орієнтовний час проекту: тиждень (сім днів). 
 

Ключове питання: Як уникнути шкідливого впливу струму в газах? 
 

Знання, уміння та навички учнів: 
а) сформовані:  
знають: сутність природи електричного струму в різних середовищах; 

умови виникнення електричного струму; види електричного розряду в газах; 
уміють: оцінювати параметри струму, безпечні для людського 

організму; можливості захисту людини від ураження електричним струмом;  
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б) формуються: 
знання: про застосування струму в газах у різних сферах людської 

діяльності;  
уміння: виявляти пристрої, в яких виникає певний вид самостійного 

розряду; оцінювати ступінь безпеки використання цих пристроїв людиною.   
 

Матеріальне забезпечення. 
Дидактичне: Бар’яхтар В. Г. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. 

навч. закладів / [ Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О.]; 
за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. –  X.: Вид-во «Ранок», 2015. – 241 с. 

Технічне обладнання: принтер, програвач DVD-дисків, засоби для 
зв’язку з Інтернет-ресурсами, сканер, комп’ютери.  
 

Інформаційні джерела. 
‒ Бар’яхтар В. Г. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів 

/ [Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О.]; за ред. 
В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. –  X.: Вид-во «Ранок», 2015. – с. 213-
217. 

‒ Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / за ред. проф.. 
Бугайова О. І. – К.: Ранок, 2002. – с. 267-273. 

‒ http://imetal.in.ua/slyusarna-sprava/obrobka-otvoriv. 
‒ https://sites.google.com/site/likarnya3/informacia-pacientam/ak-

vberegtisa-vid-grozi. 
‒ http://ur.co.ua/102/653-1-tleyushiiy-razryad.html. 
‒ http://dvdrw.name/images/stories/foto/groza11.jpg. 
‒ https://uk.wikipedia.org/wiki/Іскровий_розряд. 
‒ https://uk.wikipedia.org/wiki/Тліючий_розряд. 
‒ https://uk.wikipedia.org/wiki/Розряд_дуговий. 
 
Етапи проекту. 
Етап орієнтування: учитель після вивчення теми «Електричний 

струм у газах» актуалізує тему проекту та мотивує учнів до проектної 
діяльності, озвучує тему та мету проекту (20 хв). 

Етап розробки (1 день). 
Висунення та колективне обговорення ключового питання. Висунення 

тематичних питань (метод «мозковий штурм»). Визначення оптимальних 
тематичних питань (метод «ранжування»): кожен учень ставить умовну 
позначку біля того питання, яке вважає важливішим для вирішення 
проблеми.  

Колективне обговорення та створення сценарію дослідження.  
Утворення групи з чотирьох учнів. Визначення завдань та складання 

плану роботи кожного учня  
Етап реалізації проекту. 
1. Збирання інформації, робота з літературою (2, 3 день). 
2. Обговорення проміжних результатів, консультація вчителя (4 день). 
3. Аналіз інформації, класифікація зібраних матеріалів (5 день). 
4. Консультація вчителя (6 день). 

http://imetal.in.ua/slyusarna-sprava/obrobka-otvoriv
https://sites.google.com/site/likarnya3/informacia-pacientam/ak-vberegtisa-vid-grozi
https://sites.google.com/site/likarnya3/informacia-pacientam/ak-vberegtisa-vid-grozi
http://ur.co.ua/102/653-1-tleyushiiy-razryad.html
http://dvdrw.name/images/stories/foto/groza11.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іскровий_розряд
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тліючий_розряд
https://uk.wikipedia.org/wiki/Розряд_дуговий
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5. Оформлення результатів роботи над проектом (7 день). 
6. Захист проекту групою (8 день). 
Етап оцінювання проекту: взаємооцінювання роботи в групі з 

метою розвитку рефлексивних умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі); 
зовнішнє оцінювання проекту вчителем (оцінка фіксується в журналі). 

 
Матеріали установчо-мотиваційного етапу. 
Актуальність теми та мотивація навчальної діяльності учнів. 
Дуже часто ми спостерігаємо різні фізичні яскраві явища навколо нас: 

блискавка, різнобарвне світіння газорозрядних трубок, сліпуче світло 
прожекторів, світіння  на блискавковідводі, світіння ламп денного світла. Та 
навіть не замислюємося, чому вони виникають. Усе це приклади різних 
самостійних газових розрядів, які використовують люди. Але, чи 
задумувалися Ви, наскільки ці прилади небезпечні для здоров’я людини та 
як можна уникнути цієї небезпеки?.  

Мета проекту: розробити правила безпечного використовування видів 
самостійного розряду у практичній діяльності людини. 

 
Тематичні питання. 
1. Як безпечно повинна поводитися людина під час користування 

пристроями з іскровим розрядом? 
2. Як безпечно повинна поводитися людина під час користування 

пристроями з дуговим розрядом? 
3. Як безпечно повинна поводитися людина під час користування 

пристроями з коронним розрядом? 
4. Як безпечно повинна поводитися людина під час користування 

пристроями з тліючим розрядом? 
 
Завдання. 
Кожен учень формулює завдання відповідно до сценарію дослідження 

та з урахуванням виду розряду. 
Сценарій. 

1. З’ясувати ознаки певного виду самостійного розряду, його зовнішній 
вигляд? 

2. За яких умов виникає певний вид розряду: 
‒ фізичні процеси; 
‒ фізичні параметри, які описують умови протікання самостійного 

газового розряду. 
3. Визначити, з якою метою в практичній діяльності використовують 

певний вид газового розряду. 
4. З’ясувати, як безпечно повинна поводитися людина під час 

користування пристроями з певним видом самостійного розряду. 
5. Розробити правила користування цими пристроями та оформити їх 

у вигляді буклету. 
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Портфоліо проекту. 
1. План роботи учня над тематичним питанням «Як безпечно повинна 

поводитися людина під час користування пристроями з іскровим 
розрядом?» 

№ 
з/п 

Дії Термін 

1 Знайти інформації про іскровий газовий розряд у мережі 
Інтернет: відібрати інформацію про умови виникнення 
іскрового розряду та його практичне застосування 

12.05 

2 Проаналізувати знайдену інформацію, виділити 
найважливіше (згідно з завданнями). 

12.05 

3 Відібрати матеріал для доповіді та визначити тези, які 
будуть супроводжувати ілюстрації в презентації. 

13.05 

4 Відібрати матеріал для створення буклету. 13.05 

5 Обговорити проміжні результати (консультація вчителя): 14.05 

6 Виготовити слайди презентації та написати текст доповіді. 
Слайд 1: назва проекту. 
Слайд 2: ключове та тематичне питання. 
Слайд 3: завдання. 
Слайд 4: вигляд іскрового розряду.  
Слайд 5: природа іскрового розряду. 
Слайд 6: приклади використання та спостереження. 
Слайд 7: блискавка. 
Слайдм 8-9: правила поведінки під час грози. 
Слайд 10: висновок. 

15.05 

7 Виготовити буклет 16.05 

9 Репетиція доповіді 18.05 

10 Захист проекту 19.05 

 
2. Доповідь на уроці-захисті. 

Слайд 1. Добрий день.  
Слайд 2. Я працював над проектом «Застосування струму в газах у 

практичній діяльності людини», метою якого було визначити, як безпечно 
для здоров’я людини використовувати струм у газах?  

Прикладом стуму в газах є блискавка, яка завжди викликала у мене 
подив та захоплення, тому я вибрав один з напрямів пошуку відповіді на це 
питання – як безпечно повинна поводитися людина під час користування 
пристроями з іскровим розрядом?  
Слайд 3: Щоб розкрити тематичне питання, були поставлені такі завдання. 

1) З’ясувати, що собою уявляє іскровий  розряд. 
2) З’ясувати, який розряд є іскровим: 

‒ фізичні процеси; 
‒ значення фізичних величин, які описують умови протікання 

іскрового розряду. 
3) Визначити мету, з якою люди використовують іскровий розряд у 

своїй діяльності. 
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4) З’ясувати, як треба безпечно користуватися пристроями з іскровим 
розрядом, які найчастіше використовує людина у своїй діяльності. 

5) Розробити правила безпечного використовування іскрового розряду 
в практичній діяльності людини. 

Слайд 4. Іскровий розряд має вигляд яскравих зигзагоподібних 
розгалужених смужок – каналів іонізованого газу, які пронизують розрядний 
проміжок і зникають, замінюючись новими. Цей процес супроводжується 
тріском. 

Слайд 5. Іскровий розряд виникає при високій напрузі між електродами,  
коли кількість вільних електронів, які мчать з величезною швидкістю до 
анода, та позитивно заряджених іонів, які рухаються до катода, наростає, 
мов лавина. Виникає так званий електричний пробій повітряного проміжку. 
Ці лавини  існують в іскрових каналах, де тиски збільшуються до сотень 
атмосфер, а температура підвищується до 10 000°С. 

Слайд 6. Прикладом іскрового розряду є блискавка – іскри, що 
виникають при зближенні кульок електрофорної машини, під час 
розчісування волосся, електричного «свердління» (створення отворів у 
деталях, виготовлених із металів різної міцності). 

Установка електроіскрової дії живиться постійним струмом від 
генератора. Заготовка підключається до позитивного полюса і є анодом, а 
електрод — до негативного і є катодом. Паралельно електродам в коло 
включається конденсатор, зарядка якого здійснюється через реостат, що 
служить для регулювання зарядного електричного струму. 

Між електродом-інструментом і електродом-заготовкою підтримується 
невеликий зазор (від кількох сотих до кількох десятих міліметра), через який 
проходить іскровий розряд енергії, нагромаджений у конденсаторі. Іскровий 
розряд протікає за дуже короткий відрізок часу (0,0001 с і менше) і 
супроводиться відривом від анода (заготовки) певної кількості металу. Тем-
пература іскри досягає 11 000°, однак іскра спрямована в іскровий проміжок, 
тому нагрів заготовки незначний і поширюється на невелику глибину. 

Застосовують також іскровий розряд у свічках запалювання  
бензинового двигуна. 

Слайд 7. Так як найчастіше люди стикаються із блискавкою, то 
приділимо цьому явищу більше уваги. 

У результаті наукових досліджень було встановлено, що під час грози 
відбувається перерозподіл зарядів у грозовій хмарі, тому різні частини хмари 
заряджаються зарядами протилежних знаків. Зазвичай нижні шари хмари 
мають негативний заряд, а верхні – позитивний. 

Небезпека: удар блискавки викликає лісові пожежі, призводить до 
гибелі людей, виводить з ладу лінії електропередач. 

Слайд 8. Оскільки блискавка небезпечна для людини, ми вирішили 
розробити «Правила поведінки під час грози». 

1. Під час грози в полі не можна бігати – навпаки, потрібно лягти, щоб 
не вивищуватися над місцевістю. 

2. Під час грози в лісі не можна ховатися під високими деревами, а в 
полі – під поодинокими деревами, копицями сіна. 
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3. Під час грози не можна купатись у відкритих водоймах, а, 
перебуваючи високо в горах, краще ховатися в печері або під глибоким 
уступом. 

4. Якщо гроза застала вас в автомобілі, не виходьте з нього, зачиніть 
вікна, двері та перечекайте негоду. 

Слайд 9. Якщо ви у приміщенні:  
‒ зачиніть вікна, двері, димарі та вентиляційні отвори; 
‒ не розпалюйте піч, тому що високотемпературні гази, що виходять з 

димаря, мають низький опір; 
‒ не слід користуватися водогоном – умиватися над раковиною, 

ванною, у жодному разі не можна приймати ванну; 
‒ не користуйтесь телефоном, стаціонарним теж – блискавка іноді 

влучає у натягнутий між стовпами провід; 
‒ не стійте біля вікна, вимкніть телевізор, радіо, інші електроприлади. 
Слайд 10. Отже, під час роботи над питанням «Як безпечно повинна 

поводитися людина під час користування пристроями з іскровим розрядом?» 
ми з’ясували, що найпоширенішим прикладом іскрового розряду є блискавка. 

Це вражаюче явище дуже небезпечне для людини, тому пропонуємо 
усім запам’ятати правила поведінки під час грози. 

 

3. Презентації (електронний носій, папка «Струм у газах»): 
‒ «Іскровий розряд» (файл «Іскровий розряд»); 
‒ «Дуговий розряд» (файл «Дуговий розряд»); 
‒ «Тліючий розряд» (файл «Тліючий розряд»); 
‒ «Коронний розряд» (файл «Коронний розряд»). 

4. Буклети (електронний носій, папка «Струм у газах»): 
‒ «Правила безпечного користування енергозберігаючими лампами» 

(файл «Енергозберігаючі лампи»); 
‒ «Правила поведінки під час грози» (файл «Правила поведінки під час 

грози»). 
 

Орієнтовні критерії оцінювання: додаток 1. 
 

Сфера, в якій може бути впроваджений проект: серед населення 
міста та учнів школи. 
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Додаток 1 
Орієнтовні критерії оцінювання  

інформаційного та практико-орієнтованого  
(ознайомлювально-орієнтованого) проектів 
 

№ 
з/п 

Показник Критерії Бал 
(від 1 
до 12) 

Середній 
бал 

1 уміння працювати 
з проблемою 
(коефіцієнт 
𝑘1 = 0,15) 

‒ чіткість формулювання мети й 
завдань проекту; 

‒ відповідність завдань тематиці 
проекту; 

‒ структурованість діяльності 
відповідно до класичних етапів 
проектування; 

‒ вчасність виконання етапів 
плану; 

‒ аргументованість висновків; 
‒ повнота ресурсів, визначених 

для виконання проекту. 

 

𝑎1 = ____ 

2 пошукові 
(дослідницькі) 
уміння 
(коефіцієнт 
𝑘2 = 0,2) 

повнота розкриття теми: 
достатність інформації для 
розкриття теми, її переконливість 
у доведенні обраних тверджень 
та поглядів. 

 

𝑎2 = ____ 

3 інноваційні уміння 
(коефіцієнт 
𝑘3 = 0,05) 

співвідношення виконаних 
завдань з поставленими  

 
𝑎3 = ____ 

4 технологічні 
уміння 
(коефіцієнт 
𝑘4 = 0,03) 

‒ естетичність, граматична та 
орфографічна грамотність, 
використання ілюстративного 
матеріалу; 

‒ дотримання правил 
оформлення літературних 
джерел. 

 

𝑎4 = ____ 

5 рефлексивні 
уміння 
(коефіцієнт 
𝑘5 = 0,05) 

‒ вміння критично реагувати на 
зауваження і робити висновки з 
обговорень;  

‒ самостійність у визначенні 
причини невдачі та своїх 
резервів на майбутнє, завдяки 
яким робота в цілому буде 
успішною;  

‒ адекватність оцінювання 
відповідності одержаних 
результатів з необхідними. 

 

𝑎5 = ____ 
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6 ‒ уміння 
застосовувати 
науковий метод 
пізнання; 
‒ уміння 
критичного 
мислення 
(коефіцієнт 
‒ 𝑘6 = 0,33) 
 

‒ виділено головні поняття, що є 
основою для аналізу інформації 
та вирішення завдання; 

‒ виділено з інформації ознаки 
досліджуваних явищ; 

‒ відсутній другорядний матеріал, 
що містить несуттєву 
інформацію для вирішення 
завдання; 

‒ інформація узагальнена і 
систематизована; 

‒ відібрану інформацію 
трансформовано в зміст 
кінцевого продукту проекту та 
положення, що є підгрунтям 
висновку. 

 

𝑎6 = ____ 

7 уміння та навички 
роботи в співпраці 
(коефіцієнт 
𝑘7 = 0,05) 

внесок конкретного учня в 
розробку проекту (обсяг його 
завдань та якість їх виконання) 

 

𝑎7 = ____ 

8 комунікативні 
вміння 
(коефіцієнт 
𝑘8 = 0,05) 

 

‒ ставить запитання до вчителя 
та інших учнів; 

‒ враховує точку зору інших 
учнів; 

‒ вміє знаходити компроміс при 
прийнятті колективних рішень. 

 

𝑎8 = ____ 

9 презентаційні 
вміння та навички 
(коефіцієнт 
𝑘9 = 0,1) 
 

 

‒ доповідь зроблена відповідно до 
вимог виступу; 

‒ логічність та лаконічність 
доповіді; 

‒ мінімальна прив’язаність до 
тексту доповіді; 

‒ достатня кількість наочностей 
для супроводу положень 
доповіді; 

‒ лаконічність та 
аргументованість відповідей на 
запитання опонентів та вчителя. 

 

𝑎9 = ____ 

Оцінка (𝑁) визначається за формулою:  

𝑁 =
∑(𝑘𝑛∙𝑎𝑛)

9
,  

де 𝑛 – порядковий номер показника, 𝑘𝑛 – коефіцієнт вагомості показника, 

𝑎𝑛 – середній бал показника. 
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Додаток 2 
Орієнтовні критерії оцінювання дослідницького проекту 

 

№ 
з/п 

Показник Критерії Бал 
 (від 1 
до 12) 

Середній 
бал 

1 уміння працювати 
з проблемою 
(коефіцієнт 
𝑘1 = 0,15) 

‒ чіткість формулювання мети й 
завдань проекту; 

‒ відповідність завдань тематиці 
проекту; 

‒ структурованість діяльності 
відповідно до класичних етапів 
проектування; 

‒ вчасність виконання етапів 
плану; 

‒ аргументованість висновків; 
‒ повнота ресурсів, визначених для 

виконання проекту. 

 

𝑎1 = ____ 

2 пошукові 
(дослідницькі) 
уміння 
(коефіцієнт 
𝑘2 = 0,2) 

повнота розкриття теми: 
достатність інформації для 
розкриття теми, її переконливість у 
доведенні обраних тверджень та 
поглядів. 

 

𝑎2 = ____ 

3 інноваційні уміння 
(коефіцієнт 
𝑘3 = 0,05) 

співвідношення виконаних завдань 
з поставленими  

 
𝑎3 = ____ 

4 технологічні 
уміння 
(коефіцієнт 
𝑘4 = 0,03) 

‒ естетичність, граматична та 
орфографічна грамотність, 
використання ілюстративного 
матеріалу; 

‒ дотримання правил оформлення 
літературних джерел. 

 

𝑎4 = ____ 

5 рефлексивні 
уміння 
(коефіцієнт 
𝑘5 = 0,05) 

‒ вміння критично реагувати на 
зауваження і робити висновки з 
обговорень;  

‒ самостійність у визначенні 
причини невдачі та своїх резервів 
на майбутнє, завдяки яким 
робота в цілому буде успішною;  

‒ адекватність оцінювання 
відповідності одержаних 
результатів з необхідними. 

 

𝑎5 = ____ 
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6 ‒ уміння 
застосовувати 
науковий метод 
пізнання; 
‒ уміння 
критичного 
мислення 
(коефіцієнт 
‒ 𝑘6 = 0,33) 
 

‒ виділено головні поняття, що є 
основою для аналізу інформації 
та вирішення завдання; 

‒ чітко та послідовно описана 
методика проведення 
експерименту; 

‒ теоретично обгрунтовано 
експериментальне дослідження; 

‒ якісні демонстрації проведені 
так, що чітко проявляється 
закономірність процесу; 

‒ кількість дослідів достатня для 
демонстрації закономірностей 
явища; 

‒ набрана статистика достатня для 
обгрунтування 
експериментальних результатів; 

‒ оцінені похибки експерименту; 
‒ запропоновані шляхи зменшення 

похибок експерименту; 
‒ описано якісно (кількісно) зв’язки 

між властивостями явищ, 
закономірностями процесів. 

 

𝑎6 = ____ 

7 уміння та навички 
роботи в співпраці 
(коефіцієнт 
𝑘7 = 0,05) 

внесок конкретного учня в 
розробку проекту (обсяг його 
завдань та якість їх виконання) 

 

𝑎7 = ____ 

8 комунікативні 
вміння 
(коефіцієнт 
𝑘8 = 0,05) 

 

‒ ставить запитання до вчителя 
та інших учнів; 

‒ враховує точку зору інших учнів; 
‒ вміє знаходити компроміс при 

прийнятті колективних рішень. 

 

𝑎8 = ____ 

9 презентаційні 
вміння та навички 
(коефіцієнт 
𝑘9 = 0,1) 
 

 

‒ доповідь зроблена відповідно до 
вимог виступу; 

‒ логічність та лаконічність 
доповіді; 

‒ мінімальна прив’язаність до 
тексту доповіді; 

‒ достатня кількість наочностей 
для супроводу положень 
доповіді; 

‒ лаконічність та аргументованість 
відповідей на запитання 
опонентів та вчителя. 

 

𝑎9 = ____ 
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Оцінка (𝑁) визначається за формулою: 𝑁 =
∑(𝑘𝑛∙𝑎𝑛)

9
, де 𝑛 – 

порядковий номер показника, 𝑘𝑛 – коефіцієнт вагомості показника, 𝑎𝑛 – 

середній бал показника. 
 
 

Додаток 3 
Портфоліо проектів (електронний носій) 
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Навчальні проекти 
за програмою фізики основної школи. 8 клас 
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