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Група №21  

Фізика і астрономія  

Урок № 8 

Тема уроку: Модуль Юнга. 

Мета уроку:  

Освітня. Пригадати та розширити знання про силу пружності, закон Гука, 

жорсткість тіла, силу реакції опори. Встановити, що є причиною 

виникнення сили пружності. 

Розвиваюча. Розвивати логічне та практичне мислення, фізичну 

компетентність. 

Виховна. Виховувати культуру наукового мислення та оформлення 

розрахункових задач. 

Тип уроку. Засвоєння нових знань. 

 

! 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 11 класу закладів загальної середньої освіти/авт. М.В. Головко, І.П. Крячко, 

Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В. Сіпій – Київ: Педагогічна думка, 2019. – 

288 с.: іл.».  

Посилання: https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-

golovko.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. Переглядаємо відео за посиланням 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rQN1KRamLI 

 

2. Опрацьовуємо поданий матеріал: 

 

Англійський природодослідник, учений та експериментатор Роберт Гук 

відкрив закон, який було названо його ім’ям. Досліджуючи пружні деформації 

різних тіл, він встановив, що деформація пружних тіл (їхнє видовження чи 

скорочення) прямо пропорційна силі, яка їх розтягує чи стискує, а сила 

пружності дорівнює: 

 

де - коефіцієнт пропорційності (жорсткість тіла); - абсолютна деформація 

(лінійне видовження чи стиснення тіла). Знак мінус показує, що напрям сили 

пружності протилежний до напрямку зміщення краю деформованого тіла. 

Демонстрація. Деформація пружини, гумового шнура, губки (штатив з муфтою 

та лапкою, пружина, важки, гумовий шнур, губка). 

   

Жорсткість тіла. Саме жорсткістю відрізняються одне від одного різні пружні 

тіла. Жорсткість тіла характеризує здатність тіла протидіяти деформації. В одних 

тіл жорсткість велика, в інших - мала. Зрозуміло, що одна й та сама сила 

пружності виникає під час малої деформації тіла з великою жорсткістю і під час 

великої деформації тіла, жорсткість якого мала. Жорсткість тіла залежить від 

форми і розмірів тіла, від роду матеріалу. 

Жорсткість тіла можна визначити за формулою  , де - початкова 

довжина тіла,  - площа поперечного перерізу тіла, - модуль Юнга (модуль 

пружності). Вимірюється жорсткість тіла в Н/м. 

https://www.youtube.com/watch?v=9rQN1KRamLI


Таблиця. Модуль Юнга (модуль пружності), ГПа 

Речовина Модуль Юнга, Па 

Алюміній 70 

Мідь 120 

Олово 50 

Свинець 15 

Срібло 80 

Сталь 200 

При послідовному з’єднанні двох пружин жорсткість системи обчислюють за 

формулою: . 

 

 
Очевидно, що при послідовному з’єднанні N однакових пружин 

жорсткістю  жорсткість системи буде: . 

Жорсткість системи двох паралельно з’єднаних пружин дорівнює:    . 



 

 

Очевидно, що при паралельному з’єднанні N однакових пружин 

жорсткістю    жорсткість системи буде: . 

Графічне зображення закону Гука. Графічно закон Гука зображається прямою 

лінією, яка проходить через початок відліку величин  і . 

              

Червона частина прямої - відповідає деформації розтягу, блакитна - стиску. 

Закон Гука добре виконується лише для малих деформацій. Для значних 

деформацій зміна довжини не буде прямопропорційною до прикладеної сили, а 

під час дуже великих великих деформацій тіло руйнується. 

Природа сил пружності.         Пружні сили є найбільш поширеними і виникають 

у рідинах, газах та твердих тілах, коли їх молекули наближаються на відстань 10-

9 - 10-10 м, щоб могли взаємодіяти їх електронні оболонки. Сила пружності 

зумовлена електромагнітною взаємодією молекул та атомів, з яких вони 

утворюються: зі збільшенням відстані між частинками проявляються сили 



притягання, а якщо відстані стають меншими за розміри частинок - 

відштовхування. Цим і пояснюється виникнення сил пружності та напрям їх дії. 

Сила пружності напрямлена перпендикулярно (нормально) до поверхні 

стикання тіл, а в разі деформованих тіл (стержнів, пружин, ниток, тросів тощо) - 

уздовж їхніх осей. 

Сила реакції опори. Силу пружності, що діє на тіло з боку опори або підвісу, 

називають силою реакції опори (або силою нормального тиску). 

Силу нормального тиску не завжди створює лише сила тяжіння, навіть коли 

тіло міститься на горизонтальній площині. Наприклад, якщо ящик штовхають 

силою, спрямованою під певним кутом до горизонту чи тіло рухається по похилій 

площині.  У першому випадку сила реакції опори рівна різниці сили тяжіння і 

вертикальній складовій прикладеної сили. У другому випадку сила реакції опори 

залежить від кута нахилу площини, по якій ковзає тіло, до горизонту. Якщо 

брусок притискається до вертикальної стіни, то в цьому випадку сила 

реакції  опори буде рівна силі, що діє по нормалі до тертьових поверхонь - 

прикладена сила. 

     

Свого часу, коли не дуже добре розуміли здатність  сили тертя спокою 

набувати різних значень, висловлювали сумніви в тому , чи потяг зможе їхати по 

гладеньких рейках тому пропонували навіть робити ведучі колеса зубчастими і 

прокладати для них спеціальні зубчасті рейки. 

3. 3. Вчимося розв’язувати задачі. 

Задача 1. За графіком залежності довжини пружини від сили, що її розтягує, 

визначте жорсткість пружини. 



 
Задача 2. Алюмінієвий циліндр, радіус основи якого дорівнює 1 см, а висота 5 см 

підвісили до пружини динамометра. При зануренні циліндра у воду пружина 

розтяглась на 1 см. Визначте жорсткість пружини. 

Задача 3. До двох пружин, з’єднаних послідовно, підвісили тягарець. Перша 

пружина, жорсткість якої 200 Н/м, видовжилась на 1,6 см. Яке видовження другої 

пружини, якщо її жорсткість - 800 Н/м? 

4. 4. Запитання до уроку. 

Запитання 1. Дайте визначення сили пружності. Як її позначають, яким 

приладом та в яких одиницях вимірюють? 

Запитання 2. Сформулюйте та поясніть суть закону Гука? Як графічно 

представляють закон Гука? Для яких деформацій виконується закон Гука? 

Запитання 3. Розтягуючи сталевий дріт, отримали залежність модуля сили 

пружності F від видовження . На якій ділянці графіка виконується закон Гука? 

 
 

Запитання Пружину жорсткістю k розрізали на дві рівні частини. Визначте 

коефіцієнт жорсткості кожної з отриманих частин пружини. 

А. 0,5k 

Б. k 

В. 2k 

Г. 4k 

 



Домашнє завдання:  

1. Написати конспект.  

2. Опрацювати додатково с.206-207 підручника. 

3. Запам'ятати формули. 


