
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ФІЗИКА 7 клас 

 

 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.  

 

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 ( https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/2025-fizika-7-

klas-bar-yakhtar-2015, http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-7-

klas-pdrychnik-v-g-baryahtar-s-o-dovgiyi-f-ya-bozhinova-ta-n)  

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

во   

    «Генеза»,  2015.: іл., фот (https://pidruchnyk.com.ua/727-fizika-7-klas-sirotyuk-

2015.html) 

   
      І семестр 

Семестрова контрольна робота №1 

Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. Механічний рух. 

 

 

№ Зміст навчального матеріалу Матеріал за 

підручником 

Джерела ін.  формації 

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 http://video.novashkola.ua/7-

klas/fizika-7-klas/urok-01/  

2 Фізика як фундаментальна наука про 

природу. Фізичні тіла й фізичні явища. 

§ 1 http://video.novashkola.ua/7-

klas/fizika-7-klas/urok-02/  

Фізичні явища: 

http://video.novashkola.ua/7-

klas/fizika-7-klas/urok-04/  

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 http://video.novashkola.ua/7-

klas/fizika-7-klas/urok-03/  

https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/2025-fizika-7-klas-bar-yakhtar-2015
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http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/fzika-7-klas-pdrychnik-v-g-baryahtar-s-o-dovgiyi-f-ya-bozhinova-ta-n
https://pidruchnyk.com.ua/727-fizika-7-klas-sirotyuk-2015.html
https://pidruchnyk.com.ua/727-fizika-7-klas-sirotyuk-2015.html
http://video.novashkola.ua/7-klas/fizika-7-klas/urok-01/
http://video.novashkola.ua/7-klas/fizika-7-klas/urok-01/
http://video.novashkola.ua/7-klas/fizika-7-klas/urok-02/
http://video.novashkola.ua/7-klas/fizika-7-klas/urok-02/
http://video.novashkola.ua/7-klas/fizika-7-klas/urok-04/
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5 Вимірювання об’єму твердих тіл, 

рідин i сипких матеріалів. 

Вимірювання розмірів малих тіл 

різними способами. 

Стор 37-41  

6 Механічний рух. Відносність руху. 

Тіло відліку. Система відліку. 

§ 6 https://www.youtube.com/watch?

v=DzqdIrtyslc  

Відносність руху: 

https://www.youtube.com/watch?

v=pl9KN0f0O1g  

Різні види руху: 

https://www.youtube.com/watch?

v=2c-McivQVQU  

7 Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. 

Переміщення. Основна задача 

механіки. 

§ 7  

8 Рівномірний прямолінійний рух.  

Швидкість руху. 

§ 8, 9 https://www.youtube.com/watch?

v=RiP1nfqOG8c  

9 Графічне представлення рівномірного 

прямолінійного руху. 

§ 10 https://www.youtube.com/watch?

v=7TiLEcp-scA  

1

0 

Нерівномірний прямолінійний рух. 

Середня швидкість нерівномірного 

руху. 

§ 11 https://www.youtube.com/watch?

v=NZFt0iEEu9A  

1

1 

Рівномірний рух матеріальної точки по 

колу. Період обертання. Швидкість 

рівномірного руху по колу. 

§ 12  

1

2 

Коливальний рух. Маятники. 

Амплітуда коливань. Період коливань. 

Частота коливань. 

§ 13 https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=8&v=eUsRJGvRb

Yw  

 

 

ІІ семестр 

 

Семестрова контрольна робота №2 

Взаємодія тіл. Сила. Механічна робота та енергія 

 

№ Зміст навчального матеріалу Матеріал за 

підручником 
Джерела ін.  формації 

1 Явище інерції. Інертність тіла. 

Маса тіла. 

§ 14,15 http://video.novashkola.ua/7-klas/fizika-7-

klas/urok-05/  

Інерція: 

https://www.youtube.com/watch?v=KftE2it8W

40&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=42  

2 Густина речовини. Одиниці 

густини. 

§ 16,17 http://video.novashkola.ua/7-klas/fizika-7-

klas/urok-06/  

3 Взаємодія тіл. Сила як фізична 

величина. Додавання сил. 

Рівнодійна сила. Графічне 

зображення сил. 

§ 18 http://video.novashkola.ua/7-klas/fizika-7-

klas/urok-07/  

Додавання сил: 

https://www.youtube.com/watch?v=pQF06Vxx

Qlo&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=106  

4 Явище деформації. Види § 19 https://www.youtube.com/watch?v=hq5qDFW

https://www.youtube.com/watch?v=DzqdIrtyslc
https://www.youtube.com/watch?v=DzqdIrtyslc
https://www.youtube.com/watch?v=pl9KN0f0O1g
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https://www.youtube.com/watch?v=hq5qDFWoEbk&list=PLcOkk8pF0Tc-ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=45


деформації. Сила пружності. 

Закон Гука. Динамометр. 

oEbk&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=45  

5 Сила тяжіння. Вага тіла. 

Невагомість. 

§ 20  

6 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт 

тертя ковзання. Тертя в 

природі й техніці. 

§ 21 https://www.youtube.com/watch?v=b5doonCY

Q-I  

7 Явище тиску. Тиск твердих 

тіл. Сила тиску.  

§ 22 https://www.youtube.com/watch?v=kSHXZbk-

mhc&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=38  

Тиск твердих тіл: 

https://www.youtube.com/watch?v=kSHXZbk-

mhc&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=60  

8 Тиск рідин і газів. Закон 

Паскаля. Гідростатичний тиск. 

§ 23, 24 Закон Паскаля: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vi4skrPsV

Aw&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=43  

9 Атмосферний тиск. Дослід 

Торрічеллі. Вимірювання 

атмосферного тиску. 

Барометри. 

§ 25 https://www.youtube.com/watch?v=O1lAmkO

1itg&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=49  

10 Сполучені посудини. 

Манометри.  

§ 26 https://www.youtube.com/watch?v=avnvyKHj

NSA  

11 Виштовхувальна сила в 

рідинах і газах. Закон 

Архімеда. Умови плавання тіл. 

§ 27, 28,29 https://www.youtube.com/watch?v=G6Y1msV

aGyQ  

Закон Архімеда: 

https://www.youtube.com/watch?v=KV8bSIA

GPdk&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=34&t=0s  

Плавання тіл: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk4S9_PM

w0w&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=34   

12 Механічна робота. Одиниці 

роботи. 

§ 30 https://www.youtube.com/watch?v=CMkR8vV

jzZs  

13 Потужність. § 31 https://www.youtube.com/watch?v=G08rHl2L

QdU&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=107  

14 Механічна енергія.  

Потенціальна енергія тіла. 

Кінетична енергія тіла. Повна 

механічна енергія. 

§ 32 Кінетична енергія: 

https://www.youtube.com/watch?v=9EBR2y7P

zw0  

Потенціальна енергія: 

https://www.youtube.com/watch?v=REPtdiUQ

MNI  

15 Закон збереження і 

перетворення механічної 

енергії. 

§ 33 https://www.youtube.com/watch?v=GNvPFoH-

uGU&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=109  

16 Прості механізми. Важіль. 

Умови рівноваги важеля. 

Момент сили. «Золоте 

правило» механіки. 

§ 34 Важіль: 

https://www.youtube.com/watch?v=nB8A7Hoh

aJc&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=78 
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Умова рівноваги важеля: 

https://www.youtube.com/watch?v=XF0NkMT

nY-w  

17 Рухомий і нерухомий блоки. § 35 https://www.youtube.com/watch?v=KPgqDzY

2w50&list=PLcOkk8pF0Tc-

ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=77 

18 Коефіцієнт корисної дії 

механізмів. 

§ 36  
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https://www.youtube.com/watch?v=KPgqDzY2w50&list=PLcOkk8pF0Tc-ChkG1cGPGqvrBBS9nhdTB&index=77

