
Урок 39-40 

Тема: Потенціальна енергія. Закон збереження енергії. 

Мета уроку: формування в учнів поняття «потенціальна енергія», розкрити 

зміст закону збереження енергії; поглибити знання учнів про перетворення 

енергії; 

розвивати вміння застосовувати знання на практиці; виховувати інтерес до 

науки. 

Хід уроку 

1. Потенціальна енергія. 

Потенціа́льна ене́ргія — частина енергії фізичної системи, що виникає 

завдяки взаємодії між тілами, які складають систему, та із зовнішніми щодо цієї 

системи тілами, й зумовлена розташуванням тіл у просторі. Разом 

із кінетичною енергією, яка враховує не тільки положення тіл у просторі, а 

й рух, потенціальна енергія складає механічну енергію фізичної системи. 

Потенціальну енергію має тіло відносно поверхні Землі, тому, що енергія 

такого тіла залежить від його взаємного положення й Землі і їхнього взаємного 

притягання. Тіло, яке перебуває на висоті має потенціальну енергія вже тільки 

тому, що воно притягується Землею і знаходиться на певній висоті. 

Позначається потенціальна енергія Еп і вимірюється у СІ в Джоулях (Дж). 

Розраховують потенціальну енергію з урахуванням природи сил, які діють на ці 

тіла. Найпростіше розрахувати потенціальну енергію тіла, піднятого над 

поверхнею Землі, оскільки сила, яка діє на нього, залишається практично 

сталою протягом усього часу його руху під дією цієї сили. 

Нехай тіло масою m знаходиться на висоті h над землею.  

Якщо воно впаде на поверхню, то буде виконана робота. 

А=Fs=mgh. 

Отже, про таке тіло можна сказати, що воно має потенціальну енергію 

Еп = mgh. 

Робота А потенціальних сил дорівнює зміні ∆П потенціальної енергії системи, 

при переході з початкового стану в кінцевий, взятої з протилежним знаком: 

А = - Еп = - (Еп 2 – Еп 1). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85


 

2. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла. 

Мірою деформації є механічне напруження. Внаслідок деформування тіло може 

отримати сліди дії, які залишаються, а може і відновлюватися, набуваючи 

колишній стан, який був у нього до зовнішнього впливу. 

Розглядаючи пружну деформацію, не варто забувати, що пружно деформоване 

тіло має певний запас енергії. Енергія пружної деформації відноситься до виду 

енергій положення або, іншими словами, є потенційною. Пружно деформоване 

тіло здатне виконати певну роботу, відновлюючи свій колишній стан. В 

ідеальному випадку величина цієї роботи дорівнює величині роботи, витраченої 

на процес деформування.  

Потенціальна енергія деформованого тіла залежить від природи матеріалу, із 

я кого виготовлена пружина,  і ні в якому разі не залежить від її інертної маси. 

 

де k – жорсткість пружини, x – видовження, стиснення або зміщення пружини. 

3. Закон збереження енергії. 

У всіх видів енергії є загальна властивість: енергія нізвідки не виникає й нікуди 

не зникає, вона лише переходить із одного виду в інший або від одного тіла до 

іншого. Це твердження називається законом збереження енергії. 

 Піднятий над Землею м’яч має певну потенціальну енергію. При його падінні 

ця енергія поступово зменшується. Однак збільшується його швидкість, що 

свідчить про збільшення кінетичної енергії. Максимальну кінетичну енергію 

м’яч має біля самої землі. Отут його швидкість найбільша, а потенціальна 

енергія найменша, оскільки висота м’яча наближується до нуля. 

Потенціальна енергія піднятого над поверхнею землі м’яча перетворилася на 

кінетичну енергію м’яча, що рухається. 



 

Якщо знехтувати опором повітря, то 

сума кінетичної й потенціальної енергій 

падаючого тіла залишається незмінною, 

тобто механічна енергія тіла 

зберігається. 

Таким чином, багато явищ природи 

супроводжуються перетворенням 

одного виду енергії в інший. 

Механічна енергія зберігається, якщо можна знехтувати тертям, тобто коли на 

тіло діють тільки сила ваги й сили пружності. 

Це твердження називають законом збереження механічної енергії. 

Помітимо, що збереження механічної енергії не означає збереження кінетичної 

й потенціальної енергій окремо: так, при падінні тіла його потенціальна енергія 

перетворюється в кінетичну, а при коливаннях маятників потенціальна й 

кінетична енергії неодноразово перетворюються одна в одну. 

Суму потенціальної й кінетичної енергії тіла називають його повною 

механічною енергією Е: 

 

Приклади закону збереження механічної енергії 

а) Коливання пружинного маятника 

Вантаж на пружині опустили вниз. 

Після відпускання вантажу пружина стискується. У міру її стискання сила 

пружності пружини зменшується, значить, зменшується й потенціальна енергія 

пружини. Проте одночасно зростає кінетична енергія вантажу, тому що при 

розгоні угору збільшується його швидкість. Одночасно зростає й потенціальна 

енергія вантажу під дією сили ваги, тому що вантаж піднімається вище. У 



цьому прикладі енергія перейшла з одного виду в інші: з 

потенціальної під дією сили пружності в кінетичну й 

потенціальну під дією сили ваги. 

б) Коливання нитяного маятника 

Відхилимо кульку на нитці вправо й відпустимо: він 

рухається вліво, збільшуючи швидкість. Отже, кінетична 

енергія зростає. Одночасно кулька опускається, і в 

середньому положенні її потенціальна енергія стає 

найменшою. Однак у цей момент швидкість є найбільшою. Отже, за рахунок 

запасу кінетичної енергії кулька продовжує рухатися вліво, піднімаючись усе 

вище. Це призводить до зростання її потенціальної енергії. Одночасно 

швидкість зменшується, що призводить до зменшення кінетичної енергії 

кульки. 

 

У цьому прикладі енергія переходила з 

одного виду в інший: з кінетичної енергії в 

потенціальну енергію й навпаки. 

в) Гальмування тіла силою тертя 

На рисунку зображені колеса поїзда, що їде. 

Гальмівні колодки притиснулися до 

колеса. Сила тертя, що виникла між 

колесом і колодками, сповільнює обертання 

колеса, а отже, і швидкість поїзда. Під час 

тертя вони нагріваються настільки сильно, що, торкнувшись рукою, можна 

одержати опік. 

Ми спостерігаємо перетворення енергії з одного її виду в інший й одночасно 

перехід від одного тіла до інших: кінетична енергія всього поїзда 

перетворювалася у внутрішню енергію його гальміних колодок, коліс і 

навколишнього повітря. 



Цей приклад також ілюструє перетворення енергії з одного виду в інший й, 

одночасно, її перехід від одного тіла до інших. 

Учимось розв’язувати задачі. 

1). Хлопчик на санях спускається з гірки висотою 10 м. Чому б дорівнювала 

швидкість саней наприкінці спуску, якби механічна енергія під час спуску 

зберігалася? 

2). Тіло вільно падає з висоти 10 м. Яка його швидкість на висоті 6 м над 

поверхнею Землі? Яка його швидкість у момент падіння на землю? 

3). Автомобіль масою 2 т загальмував і зупинився, пройшовши шлях 50 м. 

Визначте роботу сили тертя й зміну кінетичної енергії автомобіля, якщо дорога 

горизонтальна, а коефіцієнт тертя дорівнює 0,4. 

4.) Яку енергію має цеглина, що лежить на стіні новобудови? 

5.) Палю забивають пароповітряним молотом, маса ударної частини якого 

становить 1800 кг. Під час удару об верхній кінець палі виконується робота 27 

кДж. На яку максимальну висоту піднімається перед цим ударна частина 

молота? 

6.) За допомогою копра металевий тягар масою 800 кг підняли на 6 м, а потім 

дали йому вільно впасти. Внаслідок удару металевого тягаря об верхній кінець 

палі вона заглибилася в ґрунт на 30 см.Визначити силу опору ґрунту. 

7.) Яким молотком — легким чи важким — можна забити цвях за меншу 

кількість ударів? Чому? 

Отже; 

1. Потенціа́льна ене́ргія — частина енергії фізичної системи, що виникає 

завдяки взаємодії між тілами. 

2. Потенціальна енергія деформованого тіла залежить від природи 

матеріалу, із я кого виготовлена пружина,  і ні в якому разі не залежить 

від її інертної маси. 

3. У всіх видів енергії є загальна властивість: енергія нізвідки не виникає й 

нікуди не зникає, вона лише переходить із одного виду в інший або від 

одного тіла до іншого. Це твердження називається законом збереження 

енергії. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE


Тема. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність. 

Мета. Формувати в учнів поняття енергії як кількісної міри руху, механічної 

роботи  та потужності як фізичних величин; пояснити зв'язок роботи й енергії 

на прикладі кінетичної енергії тіла; розвивати науковий світогляд, логічне 

мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета. 

Хід уроку 

Що таке механічна робота. 

Ми дуже часто використовуємо поняття «робота» в повсякденному житті. 

Роботою називають і підйом цебра з колодязя, і доставку продуктів з магазина, і 

розв’язування складної задачі. Згадаємо, що загальноприйняте поняття 

«робота» відрізняється від поняття «механічна робота». Наприклад, у процесі 

підняття вантажу на висоту h поняття механічної та «біологічної» роботи 

збігаються. 

Якщо ми просто тримаємо в руках певний вантаж і не пересуваємося, то ми 

виконуємо певну біологічну роботу при скороченні м’язів. З механічної точки 

зору, ніякої роботи тут не відбувається, тому що відсутнє переміщення. 

Про механічну роботу говорять тоді, коли тіло змінює своє положення в 

просторі під дією сили. 

З визначенням механічної роботи ми вже знайомі з курсу фізики 8 класу: 

якщо на тіло діє постійна сила F , спрямована вздовж переміщення s тіла, то 

робота цієї сили sFA  .  

Якщо сила спрямована під кутом а до переміщення тіла, то робота 

cos sFA . 

Робота сили дорівнює добутку модуля сили на модуль переміщення 

й на косинус кута між напрямом сили й напрямом переміщення. 

Одиницею вимірювання роботи в СІ є джоуль (Дж). 

Один  джоуль — це робота, яку виконує сила в 1 Н в процесі 

переміщення 

 тіла на 1 м у напрямі дії сили:  1 Дж = 1 Н · 1 м. 

З формули для роботи випливає, що робота може бути позитивною, 

дорівнювати нулю й бути негативною, залежно від того, який кут становить 

напрям сили з напрямом переміщення: 

А > 0,якщо  α< 90°; 

А = 0, якщо  α = 90°; 

А < 0, якщо α > 90°. 

Консервативні сили 

Сила, що діє на тіло, яке рухається поступально, називається 

консервативною (потенціальною), якщо робота, що виконується даною силою 

при переміщенні тіла, не залежить від того, по якій траєкторії відбулось це 

переміщення. 



   При переміщенні тіла вздовж замкненої траєкторії робота консервативних 

сил рівна нулю (прикладом консервативних сил є сили гравітаційного 

притягання). 

Неконсервативними силами є сили, які призводять до втрати механічної 

енергії, перетворюючи її в теплову. До таких сил належить сила тертя. 

Робота сили тяжіння 

Обчислимо роботу внутрішніх сил системи, що складається із Землі й 

піднятого над поверхнею Землі тіла. 

Якщо тіло падає з певної висоти, напрям сили тяжіння збігається з напрямом 

переміщення. При цьому під час руху тіла вниз робота сили тяжіння позитивна. 

Якщо тіло масою m падає з висоти h, то робота сили тяжіння дорівнює: A = mgh 

Під час руху тіла вгору сила тяжіння вже спрямована протилежно 

переміщенню, тому в цьому випадку робота сили тяжіння негативна. Отже, у 

разі підйому тіла масою m на висоту h робота сили тяжіння дорівнює:  

 A = -mgh 

Робота сили пружності 

У разі зменшення деформації пружини сила пружності, що діє з боку 

пружини, спрямована так само, як переміщення, тому робота сили пружності 

позитивна. 

Із закону Гука випливає, що в разі зменшення деформації пружини до нуля, 

модуль сили пружності зменшується від kx до нуля, тому середнє значе  ння 

сили пружності дорівнює: 
2

..

kx
F серпр  . 

При цьому робота сили пружності визначається, як                                    . 

 

У разі збільшення деформації пружини сила пружності, що діє на тіло з боку 

пружини, спрямована протилежно деформації. У цьому випадку робота сили 

пружності негативна. 

Робота сили тертя ковзання 

Сила тертя ковзання завжди спрямована протилежно напряму швидкості, а 

отже, і переміщенню тіла, тому робота сили тертя ковзання завжди негативна. 

Кінетична енергія 

Обчислимо роботу постійної сили F , що діє на тіло масою m у випадку, 

коли тіло рухається прямолінійно, і напрям сили збігається з напрямом 

швидкості. 

Нехай тіло здійснило переміщення s . У початковій точці спостереження 

тіло має швидкість �⃗�0, а в кінцевій — �⃗�. 

Спрямуємо вісь х так, щоб усі вектори мали з 

нею однаковий напрям. 

Проекції всіх векторів дорівнюють модулям 

2

2
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цих векторів. Робота сили дорівнює А = Fs, де F = mа. У разі прямолінійного 

рівноприскореного руху переміщення тіла та швидкість пов’язані 

співвідношенням:𝑠 =
𝜐2−𝜐0

2

2𝑎
. Підставляючи у формулу роботи вираз для F і s, 

маємо: 

𝐴 = 𝑚𝑎
𝜐2−𝜐0

2

2𝑎
, або 𝐴 =  

𝑚𝜐2

2
−

𝑚𝜐0
2

2
 

Величину, що дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат його 

швидкості, називають кінетичною енергією тіла:  Е𝑘 =
𝑚𝜐2

2
. 

Будь-яке тіло, що рухається, має кінетичну енергію, пропорційну його масі 

та квадрату швидкості. 

Енергія, яку має тіло внаслідок свого руху, називається кінетичною енергією. 

Необхідно звернути увагу на те, що значення кінетичної енергії залежить 

від вибору системи відліку, адже кінетична енергія тіла залежить від його 

швидкості, а швидкість тіла в різних системах відліку різна. Якщо система 

відліку однозначно не зазначається, зазвичай мають на увазі систему відліку, 

пов’язану із Землею. 

З урахуванням визначення кінетичної енергії можна записати: 

kkk EEEA 
0

. 

Отже, робота сили дорівнює зміні кінетичної енергії тіла. 

Це твердження називають теоремою про кінетичну енергію. Якщо в 

початковий момент часу тіло нерухоме, то A = Еk. 

У цьому полягає фізичний зміст кінетичної енергії: кінетична енергія 

тіла масою m, що рухається зі швидкістю υ, дорівнює роботі, яку виконує сила, 

аби передати тілу, що перебуває в стані спокою, цю швидкість. 

Кінетична енергія збільшується, якщо робота сили позитивна, і 

зменшується внаслідок негативної роботи. 

Потужність 

Для багатьох технічних завдань важливими є не лише виконувана робота, 

але й швидкість виконання роботи. Швидкість здійснення роботи 

характеризують фізичною величиною, яку називають потужністю. 

Потужність — це фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню 

роботи до проміжку часу, за який вона виконана.  

t

A
Р   

P = F 

 Одиниця потужності в СІ — ват (Вт): 

1 Вт — це така потужність, яка дозволяє роботі в 1 Дж виконуватися за 1 с. 

с

Дж
Вт

1
1   



Це, порівняно, невелика одиниця. У техніці використовуються кіловат  

(1 000 Вт), а іноді й мегават (10
6
 Вт). 

Необхідна сила тяги обернено пропорційна швидкості автомобіля. Зі 

збільшенням швидкості водій може переходити на підвищені передачі. При 

цьому обертання коліс відбуватиметься з більшою швидкістю, але з меншим 

зусиллям. 

Зазвичай швидкохідні автомобілі й потяги потребують двигунів великої 

потужності. Однак насправді в багатьох випадках сила опору не постійна, а 

зростає зі збільшенням швидкості. Якщо, наприклад, потрібно збільшити 

швидкість літака вдвічі, то потужність його двигунів потрібно збільшити у 

вісім разів. От чому так важко дається кожен новий успіх у збільшенні 

швидкості літаків, кораблів та інших транспортних засобів. 

Отже: 

 Яку роботу — позитивну чи негативну — ми виконуємо, розтягуючи 

пружину? Яку роботу виконує при цьому сила пружності? 

 Робота сили дорівнює добутку модуля сили на модуль переміщення й на 

косинус кута між напрямом сили й напрямом переміщення:  

 A = FS cosα. 

 Один джоуль — це робота, яку виконує сила в 1 Н у процесі переміщення 

тіла на 1 м у напрямі дії сили: 

 1 Дж = 1 Н · 1 м. 

 Робота сили тяжіння: A = mgh. 

 Робота сили пружності: 
2

2kx
A  . 

 Робота сили тертя ковзання завжди негативна. 

 

Домашнє завдання. 
1.  § 17-19 впр 7 ст.127, впр.9, 18 ст.128. 

2. З якою швидкістю рухається автомобіль, якщо відомо, 

що його кінетична енергія дорівнює 50 кДж, а маса — 2,5 т? 

 

3.  Яка маса одного вагона, якщо кінетична енергія поїзда з 25 вагонів за 

швидкості 7 9,2 км/год становить 605 МДж? 

natalyshev@ukr.net 


