
Дата :17.11.2020  

Група № : 22  

Урок № : 13 

Тема уроку: Освітлювальні прилади 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про освітлювальні прилади 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

 
Сьогодні вже багато хто розуміє, що освітлювальні прилади необхідні в 

квартирі не тільки для свого прямого призначення - освітлення. Правильно 

підібрані і розміщені світильники підкреслять вигідні сторони вашого житла, 

об'єднають простір або, навпаки, розділять його на зони. І навіть найбільш 

чутливий жіночий барометр - настрій - теж багато в чому залежить від освітлення. 

У світла є безліч фізичних характеристик: світловий потік, яскравість, сила і т.д. 

З ними і "грають" різні конструкції освітлювальних приладів. 

Штучне світло має і колір. Різноманітні відтінки залежать від характеру джерела 

світла. Так, наприклад, в лампах розжарювання переважають жовті і практично 

відсутні додаткові сині і фіолетові промені. Тому передача синього і зеленого 

кольору в інтер'єрах при лампах розжарювання гірше, ніж при природному 

освітленні. 

З точки зору кольору, світло розділяється на «теплий» і «холодний». Ці 

властивості визначаються вибором світлофільтра, встановленого в освітлювальний 

прилад, а також видом відображають поверхоню світла. Фактурні види обробки 

стін, тканинні шпалери роблять направлене світло дифузним, тобто м'яким. У 

деяких типах освітлювальних приладів передбачена система відбивачів, колір і 

поверхня яких теж сильно впливають на одержуваний в результаті світло. М'який 

ефект затишного помаранчевого абажура, наприклад, досягається використанням 

мідної або анодованого жовтої поверхні. 

При сучасному швидкому ритмі життя зовсім немає часу ходити по магазинах. 

Але з появою інтернет магазину Lumi пошук світильників значно спростився. У 

нас всі світильники розділені на групи і підгрупи відповідно світильники в 

інтернеті знайти просто. Але як же купити люстру в інтернет не бачачи її? Як не 

купити кота в мішку? Вибираючи світильник Ви бачите не тільки його зовнішній 

вигляд, але ще і докладні його характеристики, включаючи його докладні розміри, 

колір, матеріал з якого виготовлений, тип цоколя та багато іншого. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1. Технологія  – це…. 

2. Які існують види технологічних процесів ? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 



Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 

 

 

 

Урок № : 14 

Тема уроку: Джерела світла 

Мета:   

навчальна: поглибити знання учнів про джерела світла 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Джерелами світла називають тіла, які здатні випромінювати світло. 

 
  

Теплові джерела світла не тільки освітлюють, але й гріють. Це Сонце, 

зорі, розжарена вольфрамова спіраль лампи накалювання, блискавка, північне 

сяйво, згоряння деревини, нафти, газу, свічки тощо. Тіла приблизно за 

температури 800° C починають випромінювати. Поверхня Сонця має 

температуру 6000° C, а в надрах зірок температура сягає 150 000° C. 

Деякі тіла світять відбитим світлом. Джерелами відбитого світла стають 

всі предмети, які освітлені Сонцем, лампами та іншими джерелами світла. 

Місяць світить землянам відбитим від нього сонячним світлом, світло 

відбивають планети і деякі з них здаються нам яскравими зорями, а для 

космонавтів на орбіті Земля слугує джерелом відбитого від її поверхні світла. 

Явище випромінювання світла, яке не залежить від теплового стану тіл, 

називають люмінесценцією, а речовина, що світиться, 

називається люмінофором. 

  

Світіння люмінофору можна викликати: 
а) освітленням УФ промінням або звичайним світлом (наприклад, світіння в 

люмінесцентних лампах); 

б) опроміненням його потоками швидких частинок (наприклад, світіння 

екрану телевізора); 

в) опроміненням люмінофору радіоактивним випромінюванням - навіть дуже 

малі домішки (наприклад, світіння циферблатів вимірювальних приладів); 

г) під час хімічних реакцій; 



д) внаслідок механічного удару (при розколюванні цукру можна бачити його 

світіння в темноті). 

У всіх джерелах світла частинки речовини різним чином 

переводять в збуджений стан (стан з надлишковою 

енергією), а потім, повертаючись в основний стан, віддають 

надлишок енергії у вигляді світла. 

   

У лампах накалювання велика частина енергії перетворюється в теплову і йде 

на обігрів лампи і оточуючого повітря, тому вона неекономічна. 

Люмінесцентна лампа в декілька разів більш економна, аніж лампа 

накалювання, і в неї триваліший строк експлуатації. Вона являє собою скляний 

балон, вкритий з внутрішнього боку кристаликами люмінофору. В трубці, 

заповненій газом, протікає електричний струм, внаслідок чого газ починає 

світитись і це світло, потрапляючи на люмінофор, переводить його частинки в 

збуджений стан, після чого вони самі починають випромінювати світло. 

Джерела світла бувають природними і штучними. 

 
Приймачі світла – це пристрої, в яких під дією світла відбуваються помітні 

зміни (око, зелене листя, фотоплівка, фотоелементи тощо). 

  

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1.Операція «клепання» це: 

а) процес щільного з`єднання деталей; 

б) процес роз`ємного з`єднання деталей; 

в) процес нероз`ємного з`єднання деталей. 

     2. До тонколистового металу відносяться листи металу: 

а) товщиною до 2мм; 

б) товщиною до 1мм; 

в) товщиною від 0,5мм до 1мм. 

    

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 


