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 Програма самостійної роботи спланована згідно підручника Фізика : підруч. для 7 

кл. загальноосвіт.навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за 

ред. В. Г.  Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот. 

 

* Зверніть увагу, що параграфи підручника завершуються рубриками: «Поодбиваємо 

підсумки», «Контрольні запитання», «Вправа», «Тест для самоперевірки». 

 У рубриці «Підбиваємо підсумки» надано відомості про основні поняття та явища, з 

якими ви познайомилися. 

  «Контрольні запитання» допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений 

матеріал. 

 Рубрики «Вправа»  і «Тест для самоперевірки» будуть корисними вам під час 

підготовки до тематичної роботи.  

       І семестр 

 

Тематична контрольна робота №1 

Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. 

№ Зміст навчального матеріалу Матеріал за 

підручником 

Основні  вміння і навички 

Учень/учениця повинен: 

1 Фізика як навчальний предмет у 

школі.  

Фізичні прилади, фізичний 

експеримент і фізичні досліди. 

Правила безпеки під час роботи з  

фізичним обладнанням та у фізичному 

кабінеті. 

 

 

Стор. 3,4 знати правила безпеки у фізичному кабінеті; 

розташування й призначення основних зон 

шкільного фізичного кабінету та свого 

робочого місця. 

дотримуєтись правил безпечної поведінки під 

час роботи з фізичними приладами та 

обладнанням. 

усвідомлювати роль шкільного кабінету та 

значення фізичних приладів у навчанні фізики,  
відповідальність за поведінку у фізичному 

кабінеті 

2 Фізика як фундаментальна наука про 

природу. Фізичні тіла й фізичні явища. 

§ 1 називати характерні ознаки фізичних явищ, їх 

відмінність від біологічних, хімічних інших 

явищ; 

наводити приклади фізичних явищ, фізичних 

тіл та фізичних величин; 

знатисимволи та одиниці основних фізичних 

величин. 

розуміє основні положення атомно-

молекулярного вчення;  

розуміти відмінності між речовиною і полем. 
записувати значення фізичної величини, 

використовує префікси для утворення кратних 

і частинних одиниць; 

користуєтись найпростішими засобами 

вимірювання, 

визначати ціну поділки шкали вимірювальног 

приладу; 

порівнювати значення фізичних величин; 

вимірювати лінійні розміри тіл, об’єми 

твердих тіл, рідин і сипких матеріалів; 

проводитти досліди (індивідуально та в групі) 

за власним планом або за інструкцією з 
допомогою вчителя, аналізує результати, 

робить висновки. 

усвідомлювати як нові знання співвідносяться 

із наявними; 

висловлює судження про роль спостереження і 

досліду в пізнанні довкілля 

3 Речовина і поле. Основні положення 

атомно-молекулярного вчення. 

Початкові відомості про будову атома. 

§ 2 

4 Фізичні величини та їх вимірювання. 

Міжнародна система одиниць 

фізичних величин. Вимірювальні 

прилади. Визначення ціни поділки 

шкали приладу. 

§ 4,стор 32 

5 Вимірювання об’єму твердих тіл, 

рідин i сипких матеріалів. 

Вимірювання розмірів малих тіл 

різними способами. 

Стор 37-41 



 

Тематична контрольна робота № 2 

Механічний рух. 

№ Зміст навчального матеріалу Матеріал за 

підручником 
Основні  вміння і навички 

Учень/учениця повинен: 

1 Механічний рух. Відносність руху. 

Тіло відліку. Система відліку. 

§ 6 називати види механічного руху; 

вживані одиниці часу, шляху, швидкості, 

періоду обертання, періоду та частоти 

коливань; 
володіти поняттям, формулює визначення 

фізичної величини (швидкість, період 

обертання, переміщення, амплітуда коливань, 

період та частота коливань) ; 

вміти обрати її одиницю; 

описувати фізичну величину відповідно до 

узагальнених планів; 

розуміє відносність руху. 

уміти застосовувати поняття «матеріальна 

точка» та визначати межі застосування цієї 

фізичної моделі; 
розрізняти види механічного руху за формою 

траєкторії та характером руху тіла;  

уміти описати механічний рух графічно й 

аналітично і провести його аналіз; 

розраховувати  пройдений тілом шлях, 

визначає швидкість руху, період обертання, 

частоту коливань нитяного маятника під час 

розв’язання фізичних задач різного типу; 

представляти результати вимірювань у 

вигляді таблиць і графіків; 

використовувати набуті знання для безпечної 

життєдіяльності. 
усвідомлювати цінність знань про механічний 

рух для власного розвитку й безпеки. 

2 Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. 

Переміщення. Основна задача 

механіки. 

§ 7 

3 Рівномірний прямолінійний рух.  

Швидкість руху. 

§ 8, 9 

4 Графічне представлення рівномірного 

прямолінійного руху. 

§ 10 

5 Нерівномірний прямолінійний рух. 

Середня швидкість нерівномірного 

руху. 

§ 11 

6 Рівномірний рух матеріальної точки по 

колу. Період обертання. Швидкість 

рівномірного руху по колу. 

§ 12 

7 Коливальний рух. Маятники. 

Амплітуда коливань. Період коливань. 

Частота коливань. 

§ 13 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3 

Взаємодія тіл. Сила 

№ Зміст навчального матеріалу Матеріал за 

підручником 

Основні  вміння і навички 
Учень/учениця повинен: 

1 Явище інерції. Інертність тіла. Маса 

тіла. 

§ 14,15 знати і описувати фізичні явища і процеси 

(інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск); 

володіти поняттям, формулює визначення 

фізичної величини (маса, густина речовини, 

сила,  коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та 

вміє обрати її одиницю; 
формулювати закони Гука, Паскаля, 

Архімеда; 

знати умову  плавання тіл; 

пояснює причини виникнення атмосферного 

тиску та його залежність від висоти, 

залежність сили пружності від деформації; 

залежність тиску на дно і стінки посудини від 

висоти стовпчика й густини рідини; 

знати і розуміти будову та принцип дії 

динамометра, манометра, барометра, терезів. 

застосовувати є закони Гука, Паскаля, 
Архімеда, умови плавання тіл, формули сили 

тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили 

2 Густина речовини. Одиниці густини. § 16,17 

3 Взаємодія тіл. Сила як фізична 

величина. Додавання сил. Рівнодійна 

сила. Графічне зображення сил. 

§ 18 

4 Явище деформації. Види деформації. 

Сила пружності. Закон Гука. 

Динамометр. 

§ 19 

5 Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. § 20 

6 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя 

ковзання. Тертя в природі й техніці. 

§ 21 

7 Явище тиску. Тиск твердих тіл. Сила 

тиску.  

§ 22 

8 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. 

Гідростатичний тиск. 

§ 23, 24 



9 Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. 

Вимірювання атмосферного тиску. 

Барометри. 

§ 25 тиску, виштовхувальної сили під час 

розв’язування різних видів чи типів задач і 

виконання лабораторних робіт; 

графічно зображати сили; 

користуватись динамометром, терезами;  

використовувати набуті знання у навчальній і 

практичній діяльності. 

висловлювати судження про роль внеску 

вчених-фізиків у розвиток і становлення 
механіки та техніки; 

оцінювати практичне значення застосування 

законів і закономірностей у природі та техніці 

1

0 

Сполучені посудини. Манометри.  § 26 

1

1 

Виштовхувальна сила в рідинах і 

газах. Закон Архімеда. Умови 

плавання тіл. 

§ 27, 28,29 

 

Тематична контрольна робота № 4 

Механічна робота та енергія 

№ Зміст навчального матеріалу Матеріал за 

підручником 
Основні  вміння і навички 

Учень/учениця повинен: 

1 Механічна робота. Одиниці роботи. § 30 володіти поняттям, формулює визначення 

фізичної величини (механічна робота, 

потужність, кінетична і потенціальна енергія, 

момент сили, коефіцієнт корисної дії) ; 

 вміти обрати її одиницю; 
розуміти сутність закону збереження 

механічної енергії, умову рівноваги важеля, 

принцип дії простих механізмів; 

знати різновиди важеля. 

застосовувати закон збереження енергії та 

формули роботи, потужності, ККД простого 

механізму, кінетичної енергії тіла, 

потенціальної енергії тіла, піднятого над 

поверхнею Землі, деформованого тіла, 

моменту сили під час розв’язування задач 

різних типів і виконання лабораторних робіт, у 

практичній діяльності; 
користуватись простими механізмами 

(важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила 

площина); використовувати набуті знання для 

безпечної життєдіяльності. 

оцінює прояви закону збереження механічної 

енергії в природі, техніці, побуті; оцінює 

ефективність використання простих 

механізмів; 

оцінює роль видатних учених у розвитку знань 

про перетворення енергії 

2 Потужність. § 31 

3 Механічна енергія.  Потенціальна 

енергія тіла. Кінетична енергія тіла. 

Повна механічна енергія. 

§ 32 

4 Закон збереження і перетворення 

механічної енергії. 

§ 33 

5 Прості механізми. Важіль. Умови 

рівноваги важеля. Момент сили. 

«Золоте правило» механіки. 

§ 34 

6 Рухомий і нерухомий блоки. § 35 

7 Коефіцієнт корисної дії механізмів. § 36 

Рекомендовані підручники: 
1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий,   

   Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок»,  

   2015.–268 с. : іл., фот 

2. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів /. Сиротюк В.Д: Вид-во   

    «Генеза»,  2015.: іл., фот 

Навчальний матеріал  для вивчення вказаних тем Ви можете знайти на 

дистанційних курсах «Міжнародної української школи».  

За бажанням можете скористатися ресурсами Інтернету (електронну версію 

підручників можна знайти на сайтах  http://portfel.at.ua/ , http://e-ranok.com.ua/). 

Чимало цікавого Ви можете знайти на електронному освітньому ресурсі 

«Інтерактивне навчання» - http:interactive.ranok.com.ua  

 

http://portfel.at.ua/
http://e-ranok.com.ua/

