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до нового навчального року 

Орієнтовний календарно-тематичний 
план з фізики для 8 класу 
(70 год., 2 год. на тиждень, 4 год. – резервних) 

відповідає навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 
7-9 класи» (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585) 

 
№ з/п Тема уроку 

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 год) 
Частина І. Температура. Внутрішня енергія. теплопередача 
1 Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання 

2 Залежність розмірів фізичних тіл від температури 
3 Внутрішня енергія 
4 Способи зміни внутрішньої енергії 
5 Теплопровідність 

6 Конвекція 
7 Випромінювання 
8 Розв'язування задач 

9 Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що погли- 
нається речовиною в ході нагрівання, або виділяється під час 
охолодження 

10 Тепловий баланс 
11 Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови 

змішування води різної температури 
12 Розв'язування задач 
13 Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності 

речовини 
14 Розв'язування задач 
15 Контрольна робота № 1 

Частина ІІ. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни 
16 Агрегатний стан речовини. Наноматеріали 
17 Плавлення та кристалізація 

18 Питома теплота плавлення 
19 Розв'язування задач 
20 Випаровування та конденсація 
21 Розв'язування задач 

22 Кипіння.  Питома теплота пароутворення 
23 Розв'язування задач 
24 Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника 

25 Розв'язування задач 
26 Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна 
27 Види теплових двигунів 
28 Теплоенергетика. Збереження енергетичних ресурсів 

29 Розв'язування задач 
30 Контрольна робота № 2 
31 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища» 

32 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища» 
33 Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища» 

 

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ ( 30 год) 
Частина І. Електричний заряд. Електричне поле 
34 Електричний заряд. Електрична взаємодія 
35 Електричне поле 
36 Механізм електризації. Електроскоп 
37 Закон Кулона 
38 Розв'язування задач 
39 Контрольна робота № 3 
Частина ІІ. Електричний струм 
40 Електричний струм. Дії електричного струму 
41 Джерела електричного струму. Електричне коло 
42 Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр 
43 Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр 
44 Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Реостати 
45 Розв'язування задач 
46 Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допо- 

могою амперметра і вольтметра 
47 Розв'язування задач 
48 Контрольна робота № 4 
Частина ІІІ. З'єднання провідників. Робота і потужність струму. 
Електричний струм у різних середовищах 
49 Послідовне з'єднання провідників. Лабораторна робота № 4 Дослі- 

дження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників 
50 Розв'язування задач 
51 Паралельне з'єднання провідників. Лабораторна робота № 5 Дослі- 

дження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників 
52 Розв'язування задач 
53 Робота і потужність електричного струму 
54 Теплова дія струму. Закон Джоуля- Ленца 
55 Розв'язування задач 
56 Електричний струм у металах 
57 Розв'язування задач 
58 Електричний струм у рідинах 
59 Застосування електролізу 
60 Електричний струм у газах 
61 Види самостійних газових розрядів 
62 Розв'язування задач 
63 Контрольна робота № 5 
64 Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електрич- 

ний струм» 
65 Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електрич- 

ний струм» 
66 Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електрич- 

ний струм» 
67-70 Резерв навчального часу 
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до нового навчального року  
Лабораторна робота 

Вивчення теплового балансу 
при змішуванні води різної температури 

 

Для гартування виробу із заліза його 
розжареним занурили у посудину з во- 
дою. Чи можна за зміною температури 
води розрахувати, яку кількість теплоти 
віддає виріб при охолодженні? 

Чи правильний і чому вираз: «шуба 
гріє»? 

 
Мета: ознайоми- 

тися з будовою та 
принципом дії кало- 
риметра; визначити 
кількість теплоти, яку 
віддає гаряча вода,  
і кількість теплоти, 
яку отримує холодна 
вода, в результаті змі- 
шуванні води різної 
температури, порівня- 
ти одержані результати. 

Обладнання: калориметр, вимірю- 
вальний циліндр, термометр, склянка 
з гарячою водою, склянка з холодною 
водою,  одноразова мішалка для кави. 

 
Потрібно знати 
Для багатьох дослідів із вивчення 

теплових явищ застосовують калори- 
метр – пристрій, який складається з двох 
посудин, що розміщені одна в одній і 
розділені повітряним прошарком (див. 
рисунок). Унаслідок слабкої теплопро- 
відності повітря й завдяки невеликій 
відстані між зовнішньою і внутрішньою 
посудинами, що зумовлює відсутність 
конвекційних потоків, калориметр являє 
собою прилад, у якому теплообмін із до- 
вкіллям значно зменшується. 

При нагріванні чи охолодженні тіло 
отримує або віддає деяку кількість те- 
плоти. 

Для обчислення кількості теплоти 
використовують формулу 

Q = cm (t2 – t1), (1) 
де c – питома теплоємність речовини, 

m – маса тіла, 
(t -t ) – різниця температур тіла. 

 
якщо тіла перебувають у теплооб- 

мінному процесі (наприклад, змішується 
холодна і гаряча вода), то внутрішня 
енергія всіх тіл, які нагріваються, збіль- 
шується настільки, наскільки зменшу- 
ється внутрішня енергія тіл, що охоло- 
джуються. 

Проте в процесі теплообміну не 
завжди вдається врахувати всі тіла, 
оскільки можливі втрати теплоти в 
навколишнє середовище або інші про- 
цеси, тепловий ефект яких важко про- 
стежити. 

Масу води можна визначити мірним 
циліндром. Для цього треба виміряти 
об’єм води та обчислити її масу 

m = pV 
Враховуємо, що густина води 1 г/см3. 

Зробіть у класі 
 

1. Ознайомтесь з будовою кало- 
риметра. 

2. Налийте в калориметр 60–80 мл 
гарячої води V1, а в склянку – інший, 
але в цьому ж інтервалі (50–80 мл) 
об’єм V2 холодної води. Виміряйте 
температуру спочатку холодної t2, а 
потім гарячої t1 води. термометр за- 
лиште в калориметрі. 

3. Вилийте холодну воду з мірного 
циліндра в калориметр з гарячою 
водою і, обережно помішуючи суміш 
мішалкою,  стежте  за  показами тер- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Порівняйте кількість теплоти, яку 
отримала холодна вода з кількістю те- 
плоти, яку віддала гаряча вода. Зробіть 
висновок, де зазначте причину можливої 
розбіжності результатів. 

 
10. Дослідіть тепловий баланс при 

змішуванні води різних температур з 
урахуванням теплоємності калориметра. 

 
11. За результатами досліджень зро- 

біть висновок. 

мометра. Щойно покази термометра 
перестануть змінюватися (встановиться 
теплова рівновага), виміряйте темпера- 
туру t суміші. 

4. Обчисліть масу холодної m2 і 
гарячої m1 води, вважаючи її густину 
однаковою. 

5. Знайдіть у таблиці значення пито- 
мої теплоємності води. 

6. Обчисліть кількість теплоти Q1 , 
яку віддала гаряча вода. 

7. Обчисліть кількість теплоти Q2, 
яку отримала холодна вода. 

8. Результати вимірювань і обчис- 
лень запишіть у таблицю. 

 
Таблиця 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зробіть удома 
 

Дослідіть, коли більше остигне кава 
або чай: коли відразу влити холодне 
молоко і почекати декілька хвилин, чи 
почекавши цей же час, влити холодне 
молоко. 

Об′єм води, мл Маса води, кг Температура води, 0С Кількість теплоти, Дж 
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