
 

 

 

Використання матеріалів  

з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини  

при вивченні навчальних предметів у загальноосвітній школі  

Навчальний предмет:   фізика             

Відкритий електронний ресурс для скачування посібників серії «Живемо в демократії» томи 1-6: 

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/                                      

Клас Тема розділу, уроку 

 

Цінності /ставлення Уміння 

Навчальні ресурси 

(ОДГ/ОПЛ) 
приміт

ки/коме

нтарі 

7 

Вступ  Тема уроку: Фізика 

як навчальний предмет у 

школі. Фізичний кабінет та 

його обладнання. Правила 

безпеки у фізичному 

кабінеті 

Права людини, і 

відповідальність // 

Усвідомлення прав і обов’язків 

учнів, відповідальність за 

поведінку у фізичному кабінеті. 

 

поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правами людини 

Т.1, стор 34,( Проблемно-

спрямоване навчання) 

Т.1.стор. 49-50 (Проблемно-

спрямовані завдання ). 

Т.2, стор.85 (Права і свободи) 

Т.3, стор. 13 (Відповідальність)  

 

Розділ 1. «Фізика як 

природнича наука. 

Пізнання природи» 

Тема уроку: Основні 

положення атомно-

молекулярного вчення. 

Початкові відомості про 

будову атома. 

Права людини, відповідальність 

Усвідомлення сутності права 

(на освіту, чисте довкілля, 

лікування)  і обов’язку, 

відповідальності людини і 

влади за стан довкілля. 

Розуміння власної 

відповідальності та 

відповідальності держави за 

стан довкілля і здоров’я 

людини і нації 

аналізувати стан довкілля, 

визначати  види і причини 

забруднень, прогнозувати  

наслідки забруднень води, 

повітря і ґрунтів  для 

здоров’я людини; 

співвідносити право з 

відповідальністю 

 

 

Т.3, стор.127(Право на воду і 

здорове довкілля) 

Т.3., стор.129 (Право на освіту і 

охорону здоров’я) 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3.стор.13 (відповідальність) 

Т.2.стор.60-84 (відповідальність) 

Т.1 стор 97-98 (5 основних форм 

навчання) 

 

Тема уроку: Захист 

проектів: 

1.Механізм поширення 

забруднюючих речовин у 

атмосфері, гідросфері й 

Права та свободи. Види 

відповідальності людини 

(правова, соціальна, моральна). 

Усвідомлення ролі освіти для 

людини і особистої 

- визначати джерела і види 

забруднень довкілля, 

аналізувати результати 

діяльності людини, 

прогнозувати  наслідки 

Т.3, стор.127 (Право на воду і 

здорове довкілля) 

Т.3., стор.129 (Право на освіту і 

охорону здоров’я) 

Т.2. стор 85 (Права та свободи) 
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літосфері. 

2. Роль дифузії в отруєнні й 

у лікуванні живих 

організмів. 

3. Технічні винаходи, що 

змінили життя людини. 

4.Що можуть 

нанотехнології. 

5. Дифузія навколо нас 

6. Вчені фізики-громадські 

діячі 

  

відповідальності за стан 

довкілля і власне здоров’я.  

Розуміння необхідності 

дотримання співвідношення 

базових потреб і бажань 

людини. 

Розуміння того, що людина 

будь-якої професії не може 

бути ізольованою від світу, а 

тому повинна мати  громадянську 

позицію й відповідні моральні 

якості; 
 

забруднень води, повітря і 

ґрунтів  для здоров’я нації;  

- аналізувати і критично 

оцінювати події в державі 

на основі статистичних 

даних соціально-

економічних, демографічних, 

екологічних та інших явищ і 

процесів в Україні та світі; 

- відбирати, отримувати  

інформацію зі ЗМІ, 

представляти й 

аргументувати свою 

позицію; 

 - відстоювати власну 

думку і  поважати думки 

інших. 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.2.стор.60-84 (відповідальність) 

 Т.3, стор 86 (ситуативні вправи 

щодо визначення прояву й впливу 

фізичних явищ на здоров’я і 

безпеку життєдіяльності людини).  

Т.1,стор. 37 (навички), 47, 144, 

148, 153, 155 (медіа, Інтернет, 

інтерпретація зображень, промова, 

презентація) 

Розділ 2. «Механічний 

рух» 

Тема уроку: Прямолінійний 

рівномірний рух. 

Швидкість руху. Графіки 

руху. 

Прямолінійний 

нерівномірний рух. Середня 

швидкість нерівномірного 

руху.  

 

 

Правила та закони 

Усвідомлення  цінності знань 

про механічний рух для 

власного розвитку та безпеки. 

Розуміння необхідності 

дотримання співвідношення 

базових потреб і бажань людини. 

Усвідомлення ролі освіти для 

людини і особистої 

відповідальності за власні 

вчинки. 

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

життєдіяльності; 

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правилами поведінки 

людини; 

- переконувати інших у 

необхідності дотримання 

правил дорожнього  руху. 

 

Т.3, стор.16 (правила і закон) 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  учасників 

дорожнього руху та їх можливих 

наслідків для власної безпеки  і 

безпеки інших пішоходів; 

Т.1, стор. 153, 155. 

 

Тема уроку: Захист 

проектів: 

1.Визначення реакції 

людини. 

2. Визначення середньої 

швидкості нерівномірного 

Цінності, права і обов’язки , 

засоби масової інформації 

Усвідомлення ролі і цінності 

освіти в житті людини.  

Розуміння ролі мас-медіа в 

житті людини. 

- відбирати, отримувати  

інформацію зі ЗМІ;  

- представляти й 

аргументувати свою 

позицію; 

- працювати в команді, 

Т.1, стор.151-152 (виставка, 

плакат) 

Т.1.стор 135-143 (бібліотека) 

Т.1, стор.20 (сфери демократи-

чного врядування в школі: 

ціннісно-орієнтована освіта, 
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руху людини. 

3. У світі швидкостей 

(групове завдання з 

підготовки виставки 

рухомих об’єктів зі світу 

тварин, рослин, різних 

видів транспорту, 

космічних тіл) 

Усвідомлення специфіки 

групової роботи (права і 

обов’язки членів групи) 

 

 

приймати виважені рішення, 

що сприятимуть вирішенню 

командних завдань; 
- ефективно співпрацювати з 

іншими над реалізацією 

різноманітних проектів, 

залучаючи родину, місцеву 

громаду та ширшу спільноту. 

співпраця, комунікація, учнівська 

дисципліна) 

Т.2.стор 99, 104-105 (засоби 

масової інформації); 

 

 

Розділ 3. «Взаємодія тіл. 

Сила» 

Тема уроку: Явище інерції. 

Інертність тіла. Маса тіла. 

Густина речовини.  

 

Цінності, права і обов’язки , 

засоби масової інформації 

Усвідомлення  цінності знань 

про інерцію і інертність тіл для 

власного розвитку та безпеки. 

Розуміння необхідності 

дотримання співвідношення 

базових потреб і бажань 

людини. 

Усвідомлення ролі освіти в 

житті людини і особистої 

відповідальності за власні 

вчинки. 

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

життєдіяльності; 

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правами людини; 

- переконувати інших у 

доцільності дотримання 

правил дорожнього  руху. 

 

 

 

 

Т.3,стор.16 (правила і закон) 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  людей і 

спільнот; 

Т.1, стор. 153, 155 (підготовка 

виступу та презентації); 

Т.1, стор. 148, (інтерпретація 

зображень); 

. 

 

Тема уроку: Тиск твердих 

тіл на поверхню. Сила 

тиску. 

 

 Право, закон, обов’язки 

Розуміння необхідності 

виконання правил і законів. 

Усвідомлення  цінності знань 

про залежність тиску  твердих 

тіл на поверхню від площі їх 

дотику для власної  безпеки. 

Розуміння необхідності 

дотримання співвідношення  

потреб і бажань людини. 

Усвідомлення особистої 

відповідальності за власні 

вчинки. 

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечного 

пересування по льодовій 

поверхні; 

- дотримуваись правил 

поведінки  на льодовій 

поверхні водойм.   

- надавати першу допомогу 

людині, яка провалилася в 

ополонку; 

- переконувати інших в 

необхідності дотримання 

правил пересування по льоду, 

порушення яких може стати 

Т.3,стор.16 (правила і закон) 

Т. 3, стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  людини і 

спільноти; 

Т.1, стор. 127 (проблемне 

навчання); 

Т.1, стор. 148, (інтерпретація 

зображень); 
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загрозою для життя.; 

- ефективно співпрацювати 
з іншими. 

Тема уроку: Атмосферний 

тиск. Вимірювання 

атмосферного тиску. 

Барометри.  

 

Права, відповідальність, 

комунікація, ЗМІ 

Розуміння практичного 

значення для людини фізичних 

законів і закономірностей.  

Усвідомлення впливу 

забруднень атмосфери на 

величину атмосферного тиску 

як чинника погіршення 

самопочуття людини. 

Усвідомлення здоров’я людини 

як цінності та права людини на 

здорове довкілля та охорону 

здоров’я . 

- Визначати загрози для 

здоров’я людини, 

аналізувати можливі 

причини їх виникнення 

(парниковий ефект, озонові 

дірки, забруднення повітря 

пилом і важкими металами); 

- повідомляти про можливу 

небезпеку для здоров’я;   

-   

  

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне,  аналітичне, 

навчання); 

Т.1, стор 36, 38 (умови розвитку 

компетентностей, формування 

навичок) 

Т.1, стор.49-50 (проблемно-

орієнтовані завдання); 

Т.3,стор.129-130 (право на здорове 

довкілля та на охорону здоров’я) 

Т.3,стор. 65, 66 (дебати, дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

 

Тема уроку: Захист 

проектів: 

1. Спостереження за 

зміною атмосферного тиску 

2. Невагомість і 

перевантаження.  Причини        

їх появи та наслідки для 

здоров’я людини. 

3. Сила тертя і проблема 

збереження природних 

ресурсів. 

4. Аварійність на дорогах – 

загальнодержавна 

проблема. 

5. Аварійність танкерів та 

екологічна оцінка збитків.  

 

Права, обов’язки, 

відповідальність, взаємодія з 

іншими, ЗМІ 

Усвідомлення ролі і цінності 

освіти в житті людини; 

 Розуміння ролі мас-медіа в 

житті людини; 

Усвідомлення специфіки 

групової роботи (права і 

обов’язки членів групи); 

 

 

 

 

- відбирати, отримувати  

інформацію зі ЗМІ;  

- представляти й 

аргументувати свою 

позицію; 

- працювати в команді, 

приймати виважені рішення, 

що сприятимуть вирішенню 

командних завдань; 
- ефективно співпрацювати 
з родиною, місцевою 

громадою та ширшою 

спільнотою під час роботи над 

проектом;. 

- Вносити пропозиції щодо 

способів  розв’язання проблем  

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне,  аналітичне, 

навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

небезпек для людей і спільнот); 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2 стор 99 (засоби масової 

інформації); 

Т.3 стор 13,114  (відповідальність) 

Т.3,стор 129 (право на здорове 

довкілля)  

 

 

 

Розділ 4. «Механічна 

робота та енергія» 

Цінності, права і обов’язки , 

засоби масової інформації, 

- працювати в команді, 

приймати виважені 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне, проектне   
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Тема уроку: Захист 

проектів 

1. Вимірювання сили тертя 

між компонентами сипких 

будівельних матеріалів. 

2. Біомеханіка людини. 

3. Використання енергії 

природних джерел. 

4.Виготовлення пристрою, 

що працює на енергії 

падаючої води та 

вимірювання його ККД 

5. Становлення і розвиток 

знань про фізичні основи 

машин і механізмів 

групова робота, політика влади 

Усвідомлення ролі і цінності 

освіти в житті людини.  

Розуміння ролі мас-медіа в 

житті людини. 

Усвідомлення специфіки 

групової роботи (права і 

обов’язки членів групи). 

Усвідомлення важливості 

відстоювання громадянської 

позиції стосовно збереження 

енергії і ресурсів.  

Усвідомлення можливості 

енергозбереження громадянами 

і суспільством в цілому та 

переходу на нові 

відновлювальні джерела енергії. 

рішення, що сприятимуть 

вирішенню науково-

технологічних, економічних, 

соціальних проблем 

сучасного суспільства; 
- ефективно співпрацювати 

з іншими учнями над 

реалізацією проектів, 

залучаючи родину; 

- розраховувати втрати 

енергії під час виконання 

різних видів робіт; 

- визначати моральні  

якості відомих учених-

фізиків, що свідчать про їх  

громадянську позицію,. 

аналітичне навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

енергетичних проблем для людини 

і спільноти, задачі на застосування 

закону збереження енергії,  

розрахунок параметрів простих 

механізмів, умові їх безпечного 

користування;); 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2 стор 99 (засоби масової 

інформації); 

Т.3 стор 13,114  (відповідальність) 

Т.3,стор 129 (право на здорове 

довкілля)  

8 

Розділ 1. «Теплові явища» 

Тема уроку: Агрегатні 

стани речовини. Фізичні 

властивості твердих тіл, 

рідин і газів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право, знання  як цінність, ЗМІ, 

відповідальність.  

Розуміння ролі води в 

забезпеченні умов життя на 

Землі. Усвідомлення 

унікальності води як хімічної 

речовини. Розуміння 

аргументів, що лягли в основу 

прийняття права людини на 

воду та обов’язок берегти 

довкілля.   

- відбирати, отримувати  

інформацію зі ЗМІ, 

аналізувати та критично 

оцінювати її;  

- готувати повідомлення і 

ілюстративний супровід;  

- ефективно співпрацювати 
з родиною;. 

- вносити пропозиції щодо 

способів  розв’язання 

екологічних проблем, 

пов’язаних з водою 

 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне, аналітичне, 

навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

небезпек для людей і спільнот, 

пов’язаних з водою); 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2 стор 99 (засоби масової 

інформації); 

Т.3,стор 129 (право на воду і 

здорове довкілля)  
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Тема уроку:  Види 

теплообміну 

(теплопровідність, 

конвекція, випромінювання 

і поглинання). 

Завдання: 

1.Втрати тепла з будинку. 

2.Аналіз теплового стану 

будівлі 

 

Право, знання  як цінність, ЗМІ, 

відповідальність. Розуміння 

природи клімату, причин 

утворення ураганів та їх 

руйнівної сили. Усвідомлення 

механізму обігріву житлових 

приміщень та можливості втрат 

тепла. Розуміння сутності 

проблеми теплозбереження та 

права людини на житло і якість 

життя. Усвідомлення  

відповідальності за збереження 

тепла в оселі.    

- застосовувати  набуті 

знання для пояснення 

причин втрат тепла в 

приміщенні та  пропонувати 

способи їх зменшення ; 

- пояснити причини  

можливого переохолодження 

чи перегрівання людини/ 

тварин та запропонувати 

способи їх уникнення; 

- пояснити причини 

кліматичних катаклізмів та 

з’ясувати способи їх 

запобіганню. 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

інтерактивне аналітичне, 

навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

небезпек для людей і спільнот, 

пов’язаних з тепловими 

процесами); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2 стор 99 (засоби масової 

інформації); 

Т.3, стор 129 (право на житло і 

якість життя) 

 

Тема уроку:Тепловий 

баланс. Рівняння теплового 

балансу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права людини і влада. Політика 

уряду стосовно забезпечення 

населення теплом. Закон і 

відповідальність перед законом. 

Усвідомлення необхідності 

використання 

енергозбережувальних 

технологій; оцінює роль 

науковців і громадян України в 

пошуках способів збереження 

тепла. Розуміння 

відповідальності за своєчасні 

розрахунки населення за тепло 

- використовувати 

отримані на уроках фізики 

знання для розрахунку 

кількості теплоти під час 

теплових процесів;  
- застосовувати рівняння 

теплового балансу для 

розрахунку витрат паливних 

ресурсів для тепло 

забезпечення населення; 
- аналізувати політику 

уряду України в забезпеченні 

населення теплом. 

Т.3, стор 129 (право на житло і 

якість життя); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

небезпек для людей і спільнот, 

пов’язаних з тепловими 

процесами); 

Т.2 стор 99 (засоби масової 

інформації); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

 

Тема уроку: Теплові 

двигуни. Принцип дії 

теплових двигунів. 

Види теплових двигунів 

Цінності, відповідальність, 

право на життя і здорове 

довкілля, влада, конфлікт. 

- визначати причино-

наслідкові зв’язки впливу 

сучасного виробництва, 

життєдіяльності людини на 

Т.3, стор 129 (право на житло і 

якість життя); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 
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 Усвідомлення переваг і 

недоліків впливу різних типів 

теплових машин та інших 

засобів теплотехніки на 

довкілля; Усвідомлення 

необхідності використання 

енергозбережувальних 

технологій. Оцінне ставлення 

до ролі видатних учених у 

розвитку знань про теплоту; 

Усвідомлення зусилля влади 

щодо забезпечення населення 

теплом. 

 

екологічний стан довкілля; 
- критично оцінювати 
результати людської 

діяльності в природному 

середовищі, усвідомлювати 

важливість ощадного 

природокористування; 
- прогнозувати екологічні 

та соціальні наслідки 

використання теплових 

двигунів у природному та 

соціальному середовищі, 

оцінювати їх значення для 

сталого розвитку; 
- бути готовим брати 
участь у заходах зі 

збереження тепла і палива;  

небезпек для людей і спільнот, 

пов’язаних з тепловими 

процесами); 

Т.2 стор 99 (засоби масової 

інформації); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.3, стор 13 (підвищення 

активності громадян у вирішенні 

моральних, соціальних, 

економічних проблем і проблем 

оточуючого середовища); 

Т.3, стор.13 (шестиступенева 

модель вирішення конфліктів) 

Тема уроку:Захист проектів 

1.Екологічні проблеми 

теплоенергетики та тепло 

користування. 

2.Унікальні властивості води 

та їх значення для життя на 

Землі 

3. Наноматеріали в 

військовій справі 

4. Енергозбережувальні 

технології.  

5. Глобальне потепління – 

загроза людству чи 

природна закономірність? 

Створення «холодильника» 

який не використовує 

електроенергію,  

Цінності, права і обов’язки , 

засоби масової інформації, 

групова робота, політика влади 

Усвідомлення ролі і цінності 

освіти в житті людини.  

Розуміння ролі мас-медіа в 

житті людини. 

Усвідомлення специфіки 

групової роботи (права і 

обов’язки членів групи). 

Громадянська позиція 
стосовно необхідності 

збереження енергії і ресурсів. 

Усвідомлення можливості 

енергозбереження громадянами 

і суспільством в цілому та 

переходу на нові 

відновлювальні джерела енергії. 

- працювати в команді, 

прийматиі рішення, що 

сприятимуть вирішенню 

економічних, соціальних 

проблем сучасного суспільства; 
- ефективно співпрацювати 

з іншими учнями над 

реалізацією проектів, 

залучаючи родину; 

- розраховувати втрати тепла 

і палива під час виконання 

різних видів робіт; 

- визначати моральні  

якості відомих учених-

фізиків, що свідчать про їх  

громадянську позицію з 

вирішення екологічних проблем 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне, проектне   

аналітичне навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

енергетичних проблем для людини 

і спільноти, задачі на розрахунок 

вартості тепла та його втрат ) 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2 стор 99 (засоби масової 

інформації); 

Т.3 стор 13,114  (відповідальність) 

Т.3,стор 129 (право на здорове 

довкілля). 
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Розділ 2. «Електричні 

явища. Електричний 

струм» 

Тема уроку: Електричне 

поле. Електричний струм. 

Дії електричного струму 

(на організм людини) 

.. 

 

Знання і життя як цінність і, 

права, засоби масової 

інформації, комунікація. 

Розуміння причин реагування 

людини на електричні 

подразники (взаємодія 

електричних зарядів та. 

електричних полів).  

Оцінка змін електричних 

характеристик тіла людини, 

штучно створених електричних 

полів та електричного поля 

Землі як причин погіршення 

стану здоров’я людини. 

Усвідомлення причин 

проголошення в «Декларації 

прав людини і громадянина», 

права на здорове довкілля і 

охорону здоров’я.  

  

- застосовувати набуті 

знання та навички для 

збереження власного 

здоров'я та здоров'я інших; 
- дотримуватись правил 

безпеки життєдіяльності під 

час виконання навчальних 

експериментів та у 

надзвичайних ситуаціях; 
- оцінювати позитивний 

потенціал та ризики, 

пов’язані з дією 

електричного струму на 

організм людини; 
- виявляти ціннісне 

ставлення до власного 

здоров'я та здоров’я інших 

людей. 

- - переконувати інших у 

небезпеці дії електричних 

полів та електричного 

струму на організм людини; 

- коритуватись ЗМІ  

Т.1, стор. 34 (проблемне,  

аналітичне навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

енергетичних проблем для людини 

і спільноти, задачі на розрахунок 

вартості тепла та його втрат ) 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2 стор 99 (засоби масової 

інформації); 

Т.3 стор 13,114  (відповідальність) 

Т.3,стор 129 (право на здорове 

довкілля). 

 

Тема уроку: 

Електронагрівальні 

прилади. Проблема 

енергозбереження при 

споживанні електроенергії 

Знання як цінність, права 

громадян на якість життя, 

засоби масової інформації, 

комунікація. 

Усвідомлення розмірів витрат 

електроенергії споживачами на 

основі даних дослідження 

«Енергоспоживання у вашому 

будинку». Усвідомлення 

проблеми енергозбереження як 

соціальної і економічної. 

Усвідомлення можливостей 

 

ситуативні вправи і задачі на 

усвідомлення важливості 

заощадливого використання 

електроенергії з метою зменшення 

витрат сімейного бюджету, 

формування свідомості 

дотримання правил безпеки 

життєдіяльності під час роботи з 

електричними приладами й 

пристроями 
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збереження або скорочення 

енерговитрат.   

 

Тема уроку: Безпека 

людини під час роботи з 

електричними приладами і 

пристроями 

Правила і закони. Обов’язки, 

відповідальність.  

Усвідомлення  цінності знань 

про дії електричного струму 

для власного розвитку та 

безпеки. Розуміння 

необхідності дотримання 

правил поведінки зі струмом і 

співвіднесення базових потреб і 

бажань людини. 

Усвідомлення ролі освіти в 

житті людини і особистої 

відповідальності за власні 

вчинки. 

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

життєдіяльності; 

- дотримуватись правил 

поведінки з електричним 

струмом; 

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правилами поведінки 

людини; 

- переконувати інших у 

необхідності дотримання 

правил поводження з 

електричним струмом. 

Т.3,стор.16 (правила і закон) 

Т.3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз рівня небезпеки для  осіб, 

що працюють з електричним 

обладнанням; 

Т.1, стор. 135-143, 144, 148, 151, 

153, 155 .(Ресурси для учнів: 

бібліотека, інтернет, інтерпретація 

зображень, плакат,   промова, 

презентація) 

 

Тема уроку: Захист 

проектів: 

1. Статична електрика в 

нашому житті. 

2.Електричне поле Землі та 

його вплив на живі 

організми. 

3. Електросмог навколо нас. 

4. Сучасні джерела 

живлення для електронних 

пристроїв. 

5Дія електричного струму 

на організм людини. 

6. Електрика в житті 

людини. 

7. Втрати електроенергії 

приладами в режимі 

очікування 

Знання і якість  життя як 

цінність, права та обов’язки  

громадян, засоби масової 

інформації, комунікація, 

громадянська активність. 

Оцінювання параметрів струму, 

безпечних для людського 

організму та можливостей 

захисту людини від ураження 

електричним струмом;  

Усвідомлення можливості 

кожної  людини впливати на 

стан енергоспоживання у 

родині і в країні. Усвідомлення 

можливостей переходу на 

альтернативні джерела 

електроенергії. (енергія 

блискавок, енергія вітру, 

- розв'язувати фізичні задачі 

різних типів на розрахунок 

енергоспоживання та 

кошторису витраченої 

електроенергії; 

- користуватися  електро-

вимірювальними приладами 

для визначення силу струму, 

напруги, опору, спожитої 

електроенергії; 

- підбирати, добувати 

інформацію в ЗМІ, 

критично оцінювати,  
будувати виступ та 

презентацію; 

- працювати в групі з 

дотриманням обраних ролей; 

- передбачати можливість 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, співпраця, комунікація та 

участь у спільних справах); 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне, дослідницьке, 

проектне   аналітичне навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

енергетичних проблем для людини 

і спільноти, задачі на розрахунок 

вартості спожитої енергії  та 

оцінку  ступеня важливості 

заощадливого використання 

електроенергії з метою зменшення 

витрат сімейного бюджету, на 

формування свідомості 

дотримання правил безпеки під 

час роботи з електричними 
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8. Вимірювання втрат 

електроенергії вдома та 

заходи з енергозбереження 

9.Дослідження 

електропостачання 

квартири 

10. Електричні розряди у 

газах та можливості їх 

застосування людиною  

припливів, геотермальних вод 

та ін.). Розуміння необхідності 

підвищення активності громад 

у розв’язанні проблеми 

енергозбереження. 

зменшення споживання 

електроенергії; 

- відчувати  громадянську 

відповідальність за стан 

енергозбереження в 

родині і в країні..  

приладами й пристроями); 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2 стор 99 (ЗМ інформації); 

Т.3 стор 13,114  (відповідальність) 

Т.3,стор 129 (право на здорове 

довкілля).  
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Розділ 1. «Магнітні 

явища» 

Тема уроку: Постійні 

магніти, взаємодія магнітів. 

Магнітне поле Землі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання і життя як цінність, 

права громадян, засоби масової 

інформації, комунікація. 

Характеристика 

геомагнітного поля як 

абіотичного фактору. 

Оцінювання причин зміни 

геомагнітного поля. 

Характеристика магнітних 

властивостей людського 

організму.  Оцінювання впливу 

магнітних бур та штучних 

магнітних полів на самопочуття 

людей 

- характеризувати 

геомагнітне поле як 

абіотичний фактор ;  

- аналізувати причини 

впливу різних факторів на 

геомагнітне поле; 

- визначати ознаки впливу 

магнітних бур на здоров’я 

людини; 

- прогнозувати наслідки дії 

штучних магнітних полів на 

здоров’я людини; 

- попереджати людей про 

несприятливі геомагнітні дні 

 

 

 

 

 

 

 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта); 

Т.1.,стор.127,128,129,135 (ресурси 

для вчителів: проблемне навчання, 

інтерактивне навчання, дискусії, цілі); 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне, дослідницьке,  

аналітичне навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

екологічних проблем); 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2стор 99 (ЗМ І); 

 

 

Тема уроку: 

Електромагніти. Магнітна 

левітація. 

Глобальні науково-технічні  та 

екологічні проблеми, роль науки у 

їх розв’язанні , відповідальність 

вчених перед людством.  

- поясниити  дію 

електромагнітів та 

можливості їх практичного 

застосування ; 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта); 

Т.1.,стор.127,128,129,135 (ресурси 

для вчителів: проблемне навчання, 
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Розуміння, що стан надходжень 

інвестицій в Україну, а отже, 

рівень добробуту в громадах і в  

суспільстві в цілому залежить 

від рівня фізико-математичної 

та технологічної освіти, 

розвитку високотехнологічного 

виробництва; 
Критичне оцінювання стану 

готовності світових держав до 

STEM-освіти та підготовки 

фахівців зі . STEM-професій.  
Оцінювання внеску 

українських та іноземних 

учених-фізиків і винахідників у 

суспільний розвиток. 
Розуміння відповідальності за 

використання досягнень фізики 

для безпеки суспільства 

- визначати поділ речовин 

за магнітними властивостями 

та застосування ферро-, діа- і 

парамагнетиків; 

- розкривати можливості 

застосування магнітної 

левітації як основи для 

розробки нових 

надшвидкісних 

транспортних засобів. 

- переконувати інших у 

можливості таких винаходів ; 

- оцінити вплив 

транспортних засобів на 

магнітній подушці на 

пасажирів. .  

інтерактивне навчання, дискусії, цілі); 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

дослідницьке,  аналітичне 

навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

екологічних проблем); 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2стор 99 (ЗМ І);. 

Т.3 стор 13,114  (відповідальність) 

 

Тема уроку: Генератори 

індукційного струму. 

Промислові джерела 

електричної енергії.  

Глобальні науково-технічні  та 

екологічні проблеми, роль науки у 

їх розв’язанні , відповідальність 

вчених перед людством, цінності.   

Розуміння, що стан 

надходження інвестицій в 

Україну, а отже, рівень 

добробуту в громадах і в  

суспільстві в цілому залежить 

від рівня фізико-математичної 

та технологічної освіти, 

розвитку високотехнологічного 

виробництва; 
Аналіз і критична оцінка 
стану готовності світових 

держав до STEM-освіти та 

- поясниити  принцип дії 

генераторів індукційного 

струму  та навести  їх 

характеристики; 

- охарактеризувати 

визначати поділ речовин за 

магнітними властивостями та 

застосування ферро-, діа- і 

парамагнетиків; 

- розкривати можливості 

застосування магнітної 

левітації як основи для 

розробки нових 

надшвидкісних 

транспортних засобів. 

- переконувати інших у 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта); 

Т.1.,стор.127,128,129,135 (ресурси 

для вчителів: проблемне навчання, 

інтерактивне навчання, дискусії, цілі); 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

дослідницьке,  аналітичне 

навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

екологічних проблем); 

Т.3,стор. 65, 66 (дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

Т.2стор 99 (ЗМ І);. 

Т.3 стор 13,114  (відповідальність) 
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підготовки фахівців зі . STEM-

професій.  
Оцінка внеску українських та 

іноземних учених-фізиків і 

винахідників у суспільний 

розвиток; 
Розуміння відповідальності за 

використання досягнень фізики 

для безпеки суспільства 

можливості таких винаходів; 

- оцінити вплив 

транспортних засобів нового 

покоління (на магнітній 

подушці) на пасажирів; 

- відчувати гордість за 

вчених і країну.. 
 

 

Тема уроку: Захист 

проектів 

1. Причини виникнення 

магнітного поля Землі. 

2. Електромагнітні поля в 

живих організмах 

3. Людина в магнітному 

павутинні. 

4. Магнітне поле і здоров’я 

людини 

5. Магнітні бурі та їх вплив 

на людство 

6. Використання магнітів в 

медицині 

7. Магнітний спосіб 

очищення рідин від 

забруднень 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і обов’язки, , 

відповідальність, комунікація, 

засоби масової інформації. 

Розуміння практичного 

значення для людини фізичних 

законів і закономірностей.  

Усвідомлення впливу 

магнітних полів на самопочуття 

людини. Усвідомлення 

здоров’я людини як цінності та 

права людини на здорове 

довкілля та охорону здоров’я . 

Розуміння причин реакції 

живих організмів на дію 

магнітних полів. 

- визначати загрози для 

здоров’я людини змін 

геомагнітного поля і 

штучних магнітних полів;  

-  аналізувати причини змін 

геомагнітного поля;  

- повідомляти про можливу 

небезпеку для здоров’я 

населення;  

- передбачати можливість 

застосування магнітів для  

діагносту вальних  і 

лікувальних цілей; 

- передбачати можливість 

створення нових видів 

транспортних засобів на 

основі магнітної левітації;    

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне,  проектне  

аналітичне, навчання); 

Т.1, стор 36, 38 (умови розвитку 

компетентностей, формування 

навичок) 

Т.1, стор.49-50 (проблемно- 

орієнтовані завдання); 

Т.3,стор.129-130 (право на здорове 

довкілля та на охорону здоров’я) 

Т.3,стор. 65, 66 (дебати, дилеми); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86-Educating-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86-Educating-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86-Educating-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

Розділ 2. «Світлові 

явища» 

Тема уроку: Закон 

прямолінійного поширення 

світла. Сонячне та місячне 

затемнення. 

 

 

 

 

 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, відповідальність, 

громадянський обов’язок. 

Розуміння значення світла для 

життя на Землі (абіотичний 

фактор). Усвідомлення впливу  

космічних факторів на життя і 

здоров’я людей та їх соціальну 

поведінку. 

 

- визначати ступінь загрози 

для здоров’я людини 

складових сонячного 

випромінювання; 

-  аналізувати причини змін 

у складі сонячного 

випромінювання; 

 - передбачати можливість 

впливу сонячного 

випромінювання на людей; 

- повідомляти про можливу 

небезпеку для здоров’я 

населення;  

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.1.,стор.127,128,129,135 (ресурси 

для вчителів: проблемне навчання, 

інтерактивне навчання, дискусії, цілі); 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

аналітичне навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

екологічних проблем); 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в ЗМІ); 

 

Тема уроку: Око як 

оптичний прилад. Зір і 

бачення. Вади зору та їх 

корекція.  

Знання і здоров’я людини як 

цінність, право на охорону 

здоров’я і людську гідність, 

відповідальність. 

Усвідомлення значення зору в 

житті людини та ролі медицини 

у розв’язанні проблем  зору, а 

також особистої 

відповідальності за стан свого 

здоров’я. 

Усвідомлення природи прав 

людини та права кожного н на 

здорове довкілля та на охорону 

здоров’я.   

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правами людини ; 

- співвідносити право з 

відповідальністю;   

Т.1, стор. 34 (проблемне, 

експериментальне,  аналітичне, 

навчання); 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.1, стор 36, 38 (умови розвитку 

компетентностей, формування 

навичок) 

Т.3,стор.129-130 (право на здорове 

довкілля та на охорону здоров’я) 

Т.3, стор 144 (пошук інформації в 

інтернет); 

 

Тема уроку Захист 

проектів: 

1. Приклади негативного 

впливу технічних 

пристроїв на зір людини. 

2. Оптичні методи 

діагностування якості 

продуктів харчування. 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і обов’язки, , 

відповідальність, комунікація, 

засоби масової інформації. 

Розуміння практичного 

значення для людини фізичних 

законів і закономірностей.  

Усвідомлення впливу 

- визначати загрози для 

здоров’я людини певних 

технічних пристроїв ;  

-  аналізувати причини 

появи вад здоров’я людей ;  

- повідомляти про можливі 

небезпеки для здоров’я 

використання певних 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми); 

Т.1.,стор.127,128,129,135 (ресурси 

для вчителів: проблемне навчання, 

інтерактивне навчання, дискусії, цілі); 

Т.1, стор. 34 (проблемне, 
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3. Парниковий ефект: 

причини та наслідки. 

4. Застосування оптичних 

приладів у медицині. 

5. Застосування оптичних 

приладів у військовій 

справі. 

6. Сонячна енергія та 

можливості її застосування 

людством.  

7. Оптичні способи 

підвищення урожайності 

сільськогосподарських 

культур.  

8.  

сонячного випромінювання на 

життя на Землі та самопочуття 

людей. Усвідомлення здоров’я 

людини як цінності та права 

людини на здорове довкілля та 

охорону здоров’я. Розуміння 

причин появи окремих 

глобальних екологічних 

проблем та можливих способів 

їх розв’язання. Власна і 

державна відповідальність за 

стан планети і здоров’я людей. 

технічних пристроїв;  

- передбачати можливість 

позитивного вирішення 

екологічних проблем 

(енергетичних і харчових 

ресурсів, забруднень).  

- проводити активну роботу 

з громадою стосовно 

можливостей переходу на 

сонячну енергетику 

- виявляти активну 

громадянську позицію. 

  

дослідницьке, проектне, 

аналітичне навчання); 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз локальних і глобальних 

екологічних проблем); 

Т.3, стор 144, 151-155 (пошук 

інформації  в інтернеті, підготовка 

виступів, презентацій, плакатів 

виставок); 

Розділ 3. «Механічні та 

електромагнітні хвилі» 

Тема уроку: Звукові хвилі. 

Швидкість поширення 

звуку, довжина і частота 

звукової хвилі. Гучність 

звуку та висота тону.  

 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і обов’язки, , 

відповідальність, комунікація, 

засоби масової інформації. 

Усвідомлення  цінності знань 

про звук/шум  та 

характеристики звуку/шуму для 

власного розвитку та безпеки.  

Усвідомлення важливості 

дотримання тиші у 

приміщеннях, де перебувають  

люди. 

Розуміння необхідності 

дотримання співвідношення 

базових потреб і бажань 

людини стосовно гучної 

музики. Розуміння причин 

прийняття закону про 

відповідальність за порушення 

шумового режиму у вечірній 

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

життєдіяльності; 

- визначати загрози для 

здоров’я людини певних 

технічних пристроїв ;  

-  аналізувати причини появи 

вад здоров’я людей ;  

- повідомляти про можливі 

небезпеки для здоров’я 

використання певних 

технічних пристроїв;  

- передбачати можливість 

позитивного вирішення 

екологічних проблем 

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правилами поведінки людини; 

- переконувати інших у 

необхідності дотримання 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.3,стор.16 (правила і закон) 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення 

шумових забруднень та їх 

можливих наслідків для власної 

безпеки  і безпеки інших людей; 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 144, 151-155 (пошук 

інформації  в ЗМІ, підготовка 
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час. Усвідомлення ролі освіти в 

житті людини і особистої 

відповідальності за власні 

вчинки. 

правил поводження з 

джерелами звуку 

- виявляти активну 

громадянську позицію.. 

виступів, презентацій, плакатів); 

Тема уроку: Інфразвуки і 

ультра звуки в житті 

людини.  

Урок –диспут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і свобода, 

відповідальність, комунікація, 

конфлікт, використання ЗМІ. 

Усвідомлення  цінності знань  

для власного розвитку та 

безпеки. Усвідомлення ролі 

освіти для людини та права на її 

отримання. Розуміння 

можливостей реалізації права 

на вільний доступ до 

інформації, свободу думки і 

висловлювань, а також 

можливість уникнення 

конфліктів  

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

життєдіяльності; 

- критично оцінювати 

інформацію, здобуту в ЗМІ. 

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правами людини; 

- переконувати інших у 

доцільності застосування 

мирного вирішення 

конфліктів; 

- працювати в команді. 

 

 

 

 

 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.2, стор.85 (права та свободи) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення та 

їх можливих наслідків для власної 

безпеки  і безпеки інших людей; 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 144, 151-155 (пошук 

інформації  в ЗМІ, підготовка 

виступів, презентацій, плакатів). 

 

Тема уроку: Шкала 

електромагнітних хвиль 

(ЕМХ)  

 

 

 

 

 

 

 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і обов’язки, , 

відповідальність, комунікація, 

засоби масової інформації. 

Усвідомлення  цінності знань 

про ЕМХ для власної безпеки.  

Усвідомлення важливості 

дотримання нормативних 

значень електромагнітного 

фону (ЕМФ)у приміщеннях, де 

перебувають  люди. 

Розуміння підстав для 

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

життєдіяльності; 

- визначати загрози для 

здоров’я людей певних 

технічних пристроїв та  

повідомляти про можливі 

небезпеки для здоров’я  їх 

використання;  

- передбачати можливість 

позитивного вирішення 

екологічних проблем, 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.3,стор.16 (правила і закон) 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення 
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прийняття гранично 

допустимих значень 

електромагнітних опромінень, 

закону про відповідальність 

адміністрацій за порушення 

ЕМФ у виробничих 

приміщеннях. Усвідомлення 

можливої небезпеки для 

людства електромагнітної зброї 

.Усвідомлення ролі науки в 

житті людини і особистої 

відповідальності вчених за 

наукові відкриття і власні вчинки. 

пов’язаних з електромагнітним 

забрудненням; 

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правилами поведінки; 

- переконувати інших у 

необхідності дотримання 

правил поводження з 

джерелами ЕМХ; 

- виявляти активну 

громадянську позицію 

стосовно порушень ЕМФ.. 

електромагнітних забруднень та їх 

можливих наслідків для власної 

безпеки  і безпеки інших людей; 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 144, 151-155 (пошук 

інформації  в ЗМІ, підготовка 

виступів, презентацій, плакатів); 

Тема уроку:Захист 

проектів: 

1.Людина в ЕМ павутинні. 

2. Використання ЕМХ у 

медицині 

3. Використання ЕМХ у 

військовій справі. 

4.ЕМХ на виробництві та в 

побуті. 

5. Мобільний  телефон  як 

джерело ЕМХ. 

6. Електромагнітний смог 

7. Фактори шкідливого 

впливу ЕМ полів на 

здоров’я людини та 

способи їх запобігання. 

8.Вплив ЕМХ на 

проростання рослин 

9. Дослідження ЕМФ 

навчальної кімнати 

10, Дослідження впливу 

побутових електроприладів 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і обов’язки, , 

відповідальність, комунікація, 

засоби масової інформації. 

Усвідомлення  цінності знань 

про ЕМХ для власної безпеки.  

Усвідомлення важливості 

дотримання нормативних 

значень електромагнітного 

фону (ЕМФ)у приміщеннях, де 

перебувають  люди. 

Розуміння підстав для 

прийняття гранично 

допустимих значень 

електромагнітних опромінень, 

закону про відповідальність 

адміністрацій за порушення 

ЕМФ у виробничих 

приміщеннях. Усвідомлення 

можливої небезпеки для 

людства електромагнітної зброї. 

Усвідомлення  ролі науки в 

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

життєдіяльності; 

- визначати загрози для 

здоров’я людей певних 

технічних пристроїв та  

повідомляти про можливі 

небезпеки для здоров’я  їх 

використання;  

- передбачати можливість 

позитивного вирішення 

екологічних проблем, 

пов’язаних з електромагнітним 

забрудненням; 

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правилами поведінки; 

- переконувати інших у 

необхідності дотримання 

правил поводження з 

джерелами ЕМХ; 

- виявляти активну 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.3,стор.16 (правила і закон) 

Т.3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення 

електромагнітних забруднень та їх 

можливих наслідків для власної 

безпеки  і безпеки інших людей; 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 144, 151-155 (пошук 

інформації  в ЗМІ, підготовка 

виступів, презентацій, плакатів); 
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на організм людини. 

11. Дослідження впливу 

мобільного телефону на 

живі організми (на прикладі 

яйця). 

житті людини і особистої 

відповідальності вчених за 

наукові відкриття і власні вчинки. 

громадянську позицію 

стосовно порушень ЕМФ.. 

Розділ 4. «Фізика атома та 

атомного ядра. Фізичні 

основи атомної 

енергетики» 

Тема уроку: 

Радіоактивність. 

Радіоактивні 

випромінювання, їхня 

фізична природа і 

властивості. Період 

піврозпаду радіонукліда. 

 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і обов’язки, 

глобальні загрози та екологічні 

проблеми,  відповідальність, 

громадянська позиці. 

Усвідомлення можливої 

небезпеки для людства 

радіоактивних випромінювань. 

Усвідомлення  ролі науки в 

розвитку суспільства та 

розуміння особистої 

відповідальності вчених за 

наукові відкриття та власні 

вчинки. 

- використовувати набуті 

знання з теми для 

усвідомлення загрози 

людству, яку несе радіація; 

- визначати небезпеку для 

людей, що видобувають 

ядерне паливо та 

обслуговують АЕС;  

- оцінювати внесок 

українських та іноземних 

учених-фізиків  у суспільний 

розвиток та їх моральні 

якості. 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання, цілі). 

Т.3, стор 135-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ); 

 

Тема уроку: Йонізаційна дія 

радіоактивного 

випромінювання. 

Природний радіоактивний 

фон.  

Знання і здоров’я людини як 

цінність, глобальні загрози та 

екологічні проблеми, 

відповідальність, громадянська 

позиція, комунікація, ЗМІ. 

Усвідомлення можливої 

небезпеки для людства 

радіоактивних випромінювань. 

Усвідомлення  ролі науки в 

розвитку суспільства та 

розуміння особистої 

відповідальності вчених за 

наукові відкриття та власні 

вчинки. 

- використовувати набуті 

знання з теми для 

усвідомлення загрози 

людству, яку несе радіація; 

- визначати небезпеку для 

людей, що видобувають 

ядерне паливо та 

обслуговують АЕС;  

 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 134-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ); 

 

Тема уроку: Дозиметри. 
Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і обов’язки, 

- використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 
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Біологічна дія 

радіоактивного 

випромінювання. 

відповідальність, громадянська 

позиція, комунікація, ЗМІ 

Усвідомлення значущості 

науки для людини і суспільства. 

Усвідомлення небезпеки для 

людства, пов’язаної з 

наслідками біологічної дії 

радіоактивного 

випромінювання. 

Розуміння необхідності 

навчання інших людей 

захищатися від  біологічної дії 

радіоактивного 

випромінювання . 

життєдіяльності; 

- визначати загрози для 

здоров’я людей забруднених 

харчових продуктів і певних 

технічних пристроїв та  

повідомляти  людям про 

можливі небезпеки для 

здоров’я  їх використання;  

- передбачати можливість 

позитивного вирішення 

проблем, пов’язаних з 

радіаційним забрудненням; 

- поєднувати бажання з 

базовими потребами та 

правилами поведінки; 

- виявляти активну 

громадянську позицію 

стосовно порушень 

радіаційного фону. 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення 

радіаційних забруднень та їх 

можливих наслідків для власної 

безпеки  і безпеки інших людей; 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 134-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ); 

Тема уроку: Атомні 

електростанції. Атомна 

енергетика України. 

Екологічні проблеми 

атомної енергетики. 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, глобальні загрози та 

екологічні проблеми, права і 

обов’язки,, відповідальність, 

громадянська позиція, 

комунікація, ЗМІ. 

Усвідомлення переваг та 

недоліків АЕС, а також 

перспектив розвитку атомної 

енергетики в Україні. 

Розуміння доцільності 

використання атомної 

енергетики та можливості її 

негативного  впливу на 

екологію. Розуміння 

відповідальності за 

 - поєднувати бажання з 

базовими потребами; 

- працювати в групі та 

толерантно ставитись до 

точки зору іншої особи; 

- аналізувати і критично 

оцінювати події в державі, 

протистояти маніпулюванню 

свідомістю, що застосовується 

в інформаційному просторі; 
- діяти як активний та 

відповідальний член 

громадянського суспільства. 
- виявляти активну 

громадянську позицію 

стосовно розвитку атомної 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання, рольові ігри). 

Т.3, стор 134-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ); 
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використання досягнень фізики 

для розвитку суспільства та 

його безпеки. 

енергетики в Україні. 

Тема уроку:Захист проектів 

1. Паливно-енергетичний 

цикл та його екологічний 

вплив на населення. 

2.Ядерна енергетика та 

сучасні проблеми екології 

3. Причини і наслідки аварії 

на Чорнобильській АЕС. 

4.Атомна енергетика: за і 

проти 

5. Атомній зброї – ні. 

6. Складання радіаційної 

карти регіону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання і здоров’я людини як 

цінність, права і обов’язки,, 

відповідальність, громадянська 

позиція, комунікація, засоби 

масової інформації. 

Усвідомлення  цінності знань 

фізики атому для власної 

безпеки.  

Розуміння, що стан надходження 

інвестицій в Україну, а отже, 

рівень добробуту в громадах, 

суспільстві в цілому залежить від 

рівня фізико-математичної та 

технологічної освіти, розвитку 

високотехнологічного 

виробництва; 
Усвідомлення можливої 

небезпеки для людства атомної 

зброї. Усвідомлення  ролі науки 

в житті людини і особистої 

відповідальності вчених за 

наукові відкриття та власні 

вчинки. 

 - використовувати набуті 

знання з теми для безпечної 

життєдіяльності; 

- визначати загрози для 

здоров’я людей АЕС та  

повідомляти про можливі 

небезпеки для людей  їх 

експлуатації;  

- аналізувати і критично 

оцінювати події в державі, 

пов’язані АЕС, на основі 

статистичних даних про 

соціально-економічні, 

демографічні та екологічні 

проблеми;   
- діяти як активний та 

відповідальний член 

громадянського суспільства; 
- працювати в команді, 

приймати виважені рішення. 
- співпрацювати з іншими 

над реалізацією проектів, 

залучаючи родину спільноту; 
- визначати моральні 

якості відомих учених-

фізиків, що свідчать про їх 

громадянську позицію. 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.3,стор.16 (правила і закон) 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення 

радіаційних забруднень та їх 

можливих наслідків для власної 

безпеки  і безпеки інших людей; 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 134-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ); 

 

Розділ 5 «Рух і взаємодія. 

Закони збереження» 

Тема уроку: Реактивний 

рух. Фізичні основи 

ракетної техніки . 

Знання людини як цінність, 

право на освіту,патріотизм, 

відповідальність, громадянська 

позиція, комунікація, ЗМІ 

Усвідомлення ролі науки в житі 

- застосовувати набуті 

знання; 

- обґрунтовувати органічну 

єдність людини та природи; 

- оцінити фундаментальний 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 
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Досягнення космонавтики   

 

суспільства. Оцінювання 

внеску українських та 

іноземних учених-фізиків і 

винахідників у суспільний 

розвиток. Оцінка досягнень 

людства та внеску України в 

освоєння космосу 

характер законів збереження; 

- пропагувати інформацію 

про історію створення 

космічної техніки в Україні 

та видатні відкриття світових 

і українських вчених  в галузі 

космонавтики і астрономії.  

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

і задачі на безпеку руху, 

досягнення України в освоєнні 

космосу, тощо ); 

Т.3, стор 134-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ);  

 

Тема уроку: Вплив фізики 

на суспільний розвиток та 

науково-технічний прогрес  

(захист проектів) 

1. Основні напрямки 

науково-технічного 

прогресу та їх  зв'язок з 

фізикою. 

2. Отримання матеріалів з 

заданими властивостями 

3. Сучасні досягнення 

теплоенергетики 

4. Нетрадиційні джерела 

енергії та їх використання 

5.  Нанотехнології: сучасне 

і майбутнє. 

6. Застосування рідких 

кристалів і полімерів у 

техніці (наноматеріалів). 

7. Транспорт майбутнього. 

 

 

 

 

 

Знання  як цінність, права 

громадян, відповідальність, 

громадянська позиція. ЗМІ. 

Розуміння значення науки у 

житті людини та суспільному . 

розвитку. Усвідомлення ролі 

фізики як фундаменту 

сучасного природознавства. 

Розуміння власної 

відповідальності, 

відповідальності держави та 

інституцій за розвиток науки і 

суспільства. 

Оцінювання внеску 

українських та іноземних 

учених-фізиків і винахідників у 

суспільний розвиток;  

- наводити приклади 

застосування фізичних знань 

у сфері матеріальної і 

духовної культури; 

- оцінювати роль фізичних 

методів дослідження матерії в 

інших природничих науках; 

- робити висновки про 

визначальний вплив 

досягнень сучасної фізики на 

зміст науково-технічної 

революції; 

- обґрунтовувати 

необхідність цивілізованого 

ставлення людини до 

природи та екологічну 

виваженість використання 

фізичного знання в 

суспільному розвитку 

людства. 

 

 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань); 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми); 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання, рольові ігри). 

Т.3, стор 134-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ); 

 

Тема уроку: Захист 

проектів 

Знання  як цінність, права 

громадян, відповідальність, 

- наводити приклади 

застосування фізичних знань 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 
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1.Україна – космічна 

держава. 

2.Людина і Всесвіт 

3.Сучасний стан фізичних 

досліджень в Україні і світі 

4. Фізика в житті сучасної 

людини 

5. Експедиція «Rozetta» на 

комету Чурюмова-

Герасименко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громадянська позиція. ЗМІ. 

Розуміння існування зв’язку 

Землі з космосом. 

Усвідомлення впливу космосу 

на планету Земля і людство, що 

її населяє. 

Оцінювання внеску 

українських та іноземних 

учених-фізиків і винахідників у 

суспільний розвиток; 

 

у ракетобудуванні та 

дослідженні космічного 

простору; 

- оцінювати роль фізичних 

методів дослідження 

космічних об’єктів (Темної 

матерії, чорних дір та ін.); 

- обґрунтовувати 

необхідність цивілізованого 

ставлення людства до 

можливості освоєння 

космосу та екологічну і 

економічну  виваженість 

використання фізичного 

знання в суспільному 

розвитку людства. 

 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.3,стор.16 (правила і закон) 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення 

зустрічей з космічними об’єктами 

та їх можливих наслідків для  

людства; 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 134-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ); 

Узагальнювальні 

заняття: Фізика та 

екологія 

Тема уроку: Фізика і 

проблеми життєдіяльності 

людини 

Знання людини як цінність; 

права на якісну їжу і питну 

воду, житло і безпечне 

довкілля, здоров’я і освіту; 

глобальні загрози і екологічні 

проблеми;  відповідальність, 

громадянська позиція. 

Усвідомлення екологічної 

виваженості використання 

фізичного знання в суспільному 

розвитку людства. Розуміння , 

впливу досягнень сучасної 

науки і техніки на стан та 

майбутнє існування життя на 

Землі. Усвідомлення існування 

причинно-наслідкових зв’язків 

-визначати вид забруднень 

довкілля та оцінювати його 

вплив на здоров’я людини;  

- застосовувати набуті 

знання про фізичні методи 

попередження забруднень та 

очищення довкілля від 

викидів;  

- визначати фізичні 

параметри безпечної 

життєдіяльності людини за 

довідниковими джерелами. 

- займати активну 

громадянську позицію 

стосовно вирішення 

екологічних проблем; 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань); 

Т.2. стор. 60-84, 85, (права і 

обов’язки); 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т.3, стор 86 (ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення та 

їх можливих наслідків для людей); 

Т.1, стор. 127-129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 134-144 (пошук 
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у взаємодії людини, суспільства 

і природи та глобальних загроз 

людству і порушення прав.  

- вести пропагандистську 

роботу серед населення, 

спрямовану на покращення 

умов їхнього існування 

інформації  в ЗМІ); 

 

 

Тема уроку: Фізичні основи 

бережливого 

природокористування 

Знання людини як цінність; 

права на якісну їжу і питну 

воду, житло і безпечне 

довкілля, здоров’я і освіту; 

глобальні загрози і екологічні 

проблеми;  відповідальність, 

громадянська позиція. 

Розуміння причин існування 

сучасних глобальних, 

регіональних, локальних 

екологічних проблем, 

пов’язаних з природними 

ресурсами. Усвідомлення 

необхідності їх раціонального 

використання. Розуміння 

фізичних основ збереження та 

раціонального використання 

природних ресурсів (ККД 

видобутку, використання і 

утилізації природних 

ресурсів).Усвідомлення зв’язку  

між якістю життя  і 

екологічними проблемами. 

- здійснювати економічну 

оцінку природних ресурсів; 

- визначати шкоду від 

забруднень природного 

середовища; 

- прогнозувати явища 

суспільного життя, що 

викликані нестачею 

природних ресурсів, 

величезним зростанням 

виробництва й забруднення 

всіх сфер Землі.  

- визначати співвідношення 

позитивних і негативних 

змін природних умов 

внаслідок діяльності людини. 

 

 

 

 

 

 

Т.1, стор 20 (ціннісно-орієнтована 

освіта, відповідальність); 

Т.1,стор.21 (право на вільний 

доступ до інформації, свободу 

думки і висловлювань) 

Т.1,стор 14 (глобальні загрози, 

екологічні проблеми) 

Т3., стор 114 (рівні оцінки 

обов’язків) 

Т.3, стор 86 ситуативні вправи на 

аналіз небезпек для  населення 

радіаційних забруднень та їх 

можливих наслідків для власної 

безпеки  і безпеки інших людей; 

Т.1, стор. 128,129 (ресурси для 

вчителів: дискусії, інтерактивне і 

проблемне навчання). 

Т.3, стор 134-144 (пошук 

інформації  в ЗМІ); 
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