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Група №11 

Фізика і астрономія   

Урок № 6  

Тема уроку: Нерівномірний прямолінійний рух   

Мета уроку: сформувати в учнів поняття нерівномірного руху, вивчити 

властивості та основні характеристики цього руху, сформувати поняття 

середньої швидкості нерівномірного руху та навчити учнів розраховувати цю 

швидкість; розвивати логічне мислення, творчі здібності учнів; формувати 

інтерес до вивчення фізики 

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу. 

! Під час вивчення фізики у цьому навчальному році використовуйте, будь 

ласка, підручник «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною 

програмою авторського колективу під керівництвом О.І.Ляшенка) підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти/авт. (Коршак, Ляшенко, 

Савченко).  

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/384-fzika-korshaklyashenko-

savchenko-10-klas.html  

Усі уроки, будь ласка, охайно конспектуйте у зошит. Не забувайте виконувати 

домашні завдання та надсилати їх у вигляді фото на електронну адресу 

alinaskubko@gmail.com 
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Матеріал до уроку 

1. Нерівнномірний рух 

Рівномірний прямолінійний рух зустрічається досить рідко. Рівномірно й 

прямолінійно тіла рухаються лише на невеликих відрізках своєї траєкторії, а 

при переході на інші ділянки їхня швидкість змінюється. Якщо виміряти 

відстані, пройдені рейсовим автобусом за кожну хвилину, то ми побачимо, що 

вони будуть різними. Отже, рух, за якого тіло проходить за рівні проміжки часу 

різні шляхи, називають нерівномірним. У випадку рівномірного руху швидкість 

постійна на будь-якій ділянці, і її можна визначити через відношення будь-яких 

переміщень до проміжків часу, за які ці переміщення відбулися. У випадку 

нерівномірного руху швидкість змінюється, і на кожній, навіть найменшій 

ділянці, вона відрізняється від швидкості на сусідніх ділянках. Тому для 

характеристики змінного руху поняття швидкості розширюється: уводяться нові 

поняття «середня швидкість на ділянці» й «миттєва швидкість у точці». 

2. Середня швидкість при нерівномірному русі 

Середня швидкість на будь-якій ділянці траєкторії визначається відношенням 

переміщення до часу, за який це переміщення відбулося: 

 Якщо ми розглядаємо тільки прямолінійний 

нерівномірний рух (причому в одному напрямку), то модуль переміщення s 

збігається зі шляхом l, пройденим тілом. Тому при такому русі модуль 

середньої швидкості дорівнює: 

 

Щоб обчислити середню швидкість руху тіла, необхідно шлях, що пройшло 

тіло, розділити на час руху. Необхідно звернути увагу учнів на те, що середня 

швидкість показує, з якою швидкістю тіло має рухатися рівномірно, щоб дану 

відстань подолати за такий самий час, як і при нерівномірному русі. 

3. Шлях і час при нерівномірному русі 



Необхідно повідомити учням, що знання середньої швидкості дозволяє 

визначити шлях і час, протягом якого поїзд, автомобіль, літак проходять шлях 

від одного пункту до іншого:  

 

Якщо тіло пройшло кілька ділянок шляху (l1, l2, l3,…, ln ), затративши на кожну 

з ділянок час (t1, t2, t3,…,tn), то середня швидкість на всьому шляху дорівнює 

 

Середня швидкість не дає можливість з’ясувати, де перебуває тіло в довільний 

момент часу, але дає можливість обчислити весь шлях, пройдений тілом за 

певний проміжок часу. 

4. Миттєва швидкість Якщо спостерігати за показаннями спідометра 

автомобіля, що рухається, то можна помітити, що вони змінюються. Стрілка 

спідометра часто коливається під час їзди, тому що швидкість автомобіля 

звичайно змінюється з часом: водій обганяє інші автомобілі, гальмує перед 

перехрестями, розганяється після них тощо. 

Швидкість у даній точці траєкторії в даний момент часу називають миттєвою 

швидкістю. 

Миттєву швидкість тіла в даний момент часу можна розглядати як середню 

швидкість за дуже малий проміжок часу, що включає даний момент. 



Домашнє завдання:   

1. Написати конспект.  

2. Запам'ятати формули.  

3. Запам'ятати визначення. 


