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30.09 гр. 15 

Урок № 9-10 

 

Тема: Рівномірний прямолінійний рух 

Мета уроку:   

− освітня: сприяти усвідомленню учнями суттєвих ознак рівномірного 

руху, сформувати поняття швидкості; 

− розвивальна: розвивати логічне та алгоритмічне мислення; 

− виховна: виховувати культуру наукового мислення та впевненість у своїх 

здібностях та знаннях. 

 

 
План 

1. Рівномірний прямолінійний рух 

2. Графіки 

3. Типічні задачі 

 

 

1. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНИЙ РУХ 

 

Із означення рівномірного прямолінійного руху випливає:  

• для опису цього руху достатньо скористатись одновимірною системою 

координат, адже траєкторія руху — пряма; 

• відношення переміщення 𝑆 до інтервалу часу t, за який це переміщення 

відбулося, для такого руху є незмінною величиною, адже за рівні інтер-

вали часу тіло здійснює однакові переміщення.  

 

 

�⃗⃗⃗� =
�⃗⃗⃗�

𝒕
 

 

Напрямок вектора швидкості руху збігається з напрямком переміщення тіла, 

а модуль і проекцію швидкості визначають за формулами: 

𝒗 =
𝒔

𝒕
;   𝒗𝒙 =

𝒔𝒙

𝒕
 

Рівномірний прямолінійний рух — це такий механічний рух, під час 

якого тіло за будьякі рівні інтервали часу здійснює однакові пе-

реміщення 

Швидкість рівномірного прямолінійного руху тіла – векторна 

фізична величина, яка дорівнює відношенню переміщення 𝑆 до ін-

тервалу часу t, за який це переміщення відбулося 
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Одиниця швидкості руху в СІ — метр за  секунду:  
[𝑣] = 1 м/с 

Із формули для визначення швидкості руху тіла можна знайти переміщення 

тіла за будь-який інтервал часу: 

�⃗⃗� = �⃗⃗⃗�𝒕 
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Останню формулу будемо 

записувати для проекцій: 𝑠𝑥 =

𝑣𝑥𝑡 або для модулів: 𝑠 = 𝑣𝑡. 

Оскільки в даному випадку 

шви  дкість руху тіла не 

змінюється з часом, то пе-

реміщення, яке здійснює тіло, 

прямо пропорційне часу: 

𝑠~𝑡,     𝑠𝑥~𝑡𝑥 

Для розв’язання основної 

задачі механіки — визначення 

механічного стану тіла в будь-

який момент часу — запишемо 

рівняння координати.  

Оскільки 𝑥 = 𝑥0 + 𝑆, а 

𝑠𝑥 = 𝑣𝑥𝑡 для рівномірного пря-

молінійного руху рівняння ко-

ординати має вигляд: 

𝒙 = 𝒙𝟎 + 𝒗𝒙𝒕  

де x0 — початкова коорди-

ната; x — проекція швидкості; 

t — час спостереження.  

Для описання руху зручно 

використовувати графіки — 

вони так само повно описують 

рух тіл, як і відповідні формули 

або словесний опис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Графіки рівномірного пря-

молінійного руху. Велосипед і 

автомобіль рухаються вздовж 

осі ОХ: велосипед — у 

напрямку осі ОХ, автомобіль 

— у протилежному напрямку. 

Турист сидить на узбіччі 
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Закріплення нових знань і вмінь 

Задача 1. Трактор за 5 хв пройшов відстань 540 м. Яку відстань він пройде за 0,5 

години, якщо він рухався рівномірно. 

 

Дано: 

t1=5 хв 

S1=540 м                                       

t2=0,5 год 

СІ 

300с   

 

1800с 

І спосіб 

Аналіз фізичної проблеми 

Трактор рухається рівномірно, отже його шви-

дкість не змінюється, не залежно від того скільки 

часу він буде рухатися. Швидкість такого руху:  

�⃗⃗⃗� =
�⃗⃗⃗�

𝒕
. 

 

Пошук математичної моделі. Розв’язання  

Знайдемо швидкість, з якою рухався трактор, 

проходячи відстань 540 м: 

𝒗𝟏 =
𝒔𝟏

𝒕𝟏
. 

Так як рух рівномірний, то швидкість не змі-

ниться: 𝒗𝟏 = 𝒗𝟐 = 𝒗. 

𝒗 =
𝒔𝟐

𝒕𝟐
. 

𝒔𝟏

𝒕𝟏
=

𝒔𝟐

𝒕𝟐
;     𝒔𝟐 =

𝒔𝟏∙𝒕𝟐

𝒕𝟏
 

𝑠2 =
540 ∙ 1800

300
= 3240 (м) 

 

Перевірка розмірності 

[𝑠] =
м ∙ с

с
= м 

 

𝑠2−? 

ІІ спосіб 

         Визначимо у скільки разів довше рухався трактор: 1800с : 300с = 6 – у 6 раз. 

Так, як швидкість не змінювалася, то і відстань трактор пройде у 6 разів більшу: 

S2=540м ∙ 6=3240м. 

        

 

1. Узагальнення та систематизація знань. 

2. Підведення підсумків уроку. 

3. Оголошення домашнього завдання. 
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Запишіть домашнє завдання: опрацювати конспект і параграф №5 за підруч-

ником. Виконати вправу 1,2 на стр.27. 

 
Зворотній зв'язок  
Viber  0662728430 
E-mail partitskiy.dmitro@kmrf.kiev.ua 
!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  

 

 

 


