
Мета:  з 'ясувати фізичну природу електричного струму; 

сформувати поняття електричного струму, виявити умови його 
існування, уявлення  про перетворення енергії у джерелах 
електричного струму; ознайомитися з різними джерелами 
електричного струму та особливостями виникнення в них струму; 
з’ясувати роль джерела струму в електричному колі та 

розглянути принцип їх дії. 
Вчитель 1 категорії 
Ковалевського НВК 

Котелевського  рвйону 
 Костюк Світлана Анатоліївна 



Краще один раз побачити,  
ніж 100 разів почути.  

Народна мудрість 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Laser.jpg


Емоційна хвилинка 
 

 

„ Людина боїться тiльки того,чого не знає, 

    знання перемагає всякий страх “.      

В.Г.Белiнський 

 

 ,,Немає сили могутнішої, нiж знання;    

Людина, озброєна знаннями,—непереможна”. 

                                                                                                    

М.Горький.  



Фізичний турнір 

1.Розминка (оцінюється в 1 бал) 

«Гімнастика для розуму» 



Яка будова атома? 

Коли тіло заряджене 
негативно? 

Як зарядиться тіло, якщо 
воно втратить частину 
електронів? 

Які електрони називаються 
вільними? 

Чому за звичайних умов 
сумарний заряд тіла 

нейтральний? 

Що таке електризація 
через вплив? 



2.Мозковий штурм.  

(Оцінюється в 2 бали.)  



Причини виникнення цього явища 
називають електричною силою.  
Дослідження цього явища показали, 
що під час взаємодії тіл, 
заряджається кожне з них. Це явище 
виникає в разі натирання одних тіл 
іншими.  
Явище, в результаті якого тіла 
набувають властивості притягувати 
інші тіла називають… 



Тіла набувають його в результаті 
взаємодії.  
Його вимірюють за допомогою 
електрометра або електроскопа.  
Його одиниця вимірювання Кл. – на 
честь французького вченого Шарля 
Кулона.  
Він характеризує здатність 
заряджених частинок до 
електромагнітних взаємодій і 
визначає їх інтенсивність…   



Його існування установили видатні 
англійські вчені М. Фарадей,  
Дж. Максвел.  
Висновки щодо його існування 
можна зробити, розглядаючи його 
дію.  
Воно діє з певною силою на 
різноманітні зарядженні тіла, що 
перебувають у ньому.  
Воно існує навколо заряджених тіл 
чи частинок…  



Він є найважливішим законом електрики.  
Над ним працював фізик та інженер, який 
дослідив силу взаємодії між зарядженими 
тілами.  
У 1785р. цей вчений сформулював закон 
взаємодії, названий його ім’ям.  
Відповідно до цього закону сила взаємодії 
заряджених нерухомих тіл прямо 
пропорційна значеним їхніх зарядів і 
обернено пропорційна квадрату відстані 
між ними.  



3. Конкурс ерудитів 

Виберіть правильну відповідь 

(оцінюється в 1 бал) 

А 

http://900igr.net/


На що перетворюється атом, якщо він 
втрачає декілька електронів? 

а) позитивний йон; б) нейтрон;  
в) негативний йон; г) протон. 

Як зміниться сила взаємодії точкових зарядів, 
якщо відстань між ними збільшити вдвічі? 

а) збільшиться в 2 рази; 
 б) збільшиться в 4 рази; в) зменшиться в 2 
рази; 
г) зменшиться в 4 рази. 



При віддаленні від зарядженого тіла 
електричне поле... 
а) ...не змінюється; б) ...підсилюється;  
в) ...послаблюється. 

Різнойменно заряджені тіла... 
а) ...притягаються; б) ...відштовхуються; 
в) ...не взаємодіють. 



На що перетворюється атом, якщо він 
отримує декілька електронів? 

а) позитивний йон; б) нейтрон; 
 в) негативний йон; г) протон. 

Як зміниться сила взаємодії двох 
точкових зарядів, якщо значення одного з 
них зменшити вдвічі? 

а) збільшиться в 2 рази; б) збільшиться в 4 
рази;в) зменшиться вдвічі; 



Одиницею вимірювання 
електричного заряду є ... 
а) ... 1 Кл; б) ...1 Н ; в) ... 1 м; г) ... 
1Дж. 

Однойменно заряджені тіла... 
а) ...притягаються; 
 б) ...відштовхуються;  
в) ...не взаємодіють. 



Конкурс кмітливих 
(оцінюється в 2 бали) 



 

Задача 1 
• Після посадки в аеропорту до літака, 

не відразу приставляють металевий 
трап, а спочатку опускають на землю 
металевий трос, з’єднаний з 
корпусом. Для чого це роблять? 

 

Задача 2. 
Чому на автозаправках не 
дозволяють заливати бензин у 
пластикові каністри, а 
дозволяють тільки у металеві. 
 

 



Задача 3. 
Газета «Известия» 2 березня 1969р. розташувала наступний 
репортаж: «… У Швеції зараз стоїть дуже суха погода і при 
цьому спостерігається цікаве явище… вітаємося за руку, як 
раптом тебе б’є струм, взявся за якийсь металевий предмет - 
знов удар». 
 

 
Задача 4. 

Гладячи шерсть кота долонею в темноті, можна помітити 

невеликі іскорки. Які виникають між рукою і шерстю. Яка 

причина їх виникнення? 

 

Задача 5. 

Де у вас дома швидше всього збирається пил? Чому? 

 

Задача 6. 

Краплини дощу та сніжинки майже завжди електрично заряджені. 

Чому? 



Демонстрація   

Дослід з електроскопами  

( короткочасний струм) 



Електрони Протони 

Іони  
(катіони, аніони) 



Електричний струм - це 
упорядкований рух заряджених 

частинок. 

  
Напрямок електричного струму співпадає 

з напрямком руху позитивних зарядів 

Електричний струм  може створюватися будь якими 

зарядженими частинками: електронами (у металевих 

провідниках), йонами (в електролітах), йонами та 

електронами (у газах). 





Найважливішою фізичною характеристикою 

металічного стану є електрична провідність. 

Вона зумовлена наявністю рухливих 

електронів у кристалічній ґратці металів. 

Тому метали відносять до провідників І роду. 

За звичайних умов найкращу 

електропровідність має срібло, на другому 

місці – мідь, далі – алюміній. Метали з 

високою електропровідністю мають і високу 

теплопровідність, яка також пояснюється 

можливістю переміщення електронів.  



Демонстрація   

Дослід Ерстеда 



 
 
 



 

 Для існування електричного струму необхідні такі умови: 

  

1) наявність вільних електричних зарядів у провіднику; 

2) наявність зовнішнього електричного поля для 

провідника.  



Щоб електричний струм у провіднику існував протягом 

певного часу, треба постійно підтримувати в ньому 

електричне поле.  

 

Електричне поле в провідниках створюється і може довго 

підтримуватися джерелами електричного струму.  

Джерела струму бувають різні, але в будь-якому з них 

виконується робота з розділення позитивно і негативно 

заряджених частинок. 

 Розділені частинки нагромаджуються на полюсах джерела 

струму – так називають місця, до яких за допомогою клем 

або затискачів під’єднують провідники. 

 

 Один полюс джерела заряджається позитивно, а другий – 

негативно. 



Порівняти досліди. Знайти спільні та відмінні ознаки 

Джерела електричного струму-це пристрої, у яких відбувається 

перетворення енергії певного виду на електричну енергію. 



Джерела 

електричного струму 

Автор: учитель фізики Ковалевського НВК Котелевського р-ну 

Костюк Світлана Анатоліївна 



Джерела 
електричного 

струму 

Хімічні 

Гальванічні 
елементи 

Акумулятори 

Фізичні 

Фото-  та 
термоелементи 

Турбогенератори 
електростанцій 

Електрофорна 
машина 



Будова гальванічного елемента 

    

У гальванічних елементах у розчин 

певних речовин, наприклад кислот, 

опускають дві пластинки з різних 

речовин, що по-різному взаємодіють з 

розчином. Унаслідок хімічних реакцій 

ці пластинки (електроди) 

заряджаються різнойменно і можуть 

створювати струм протягом 

тривалого часу. 

 
 
Через деякий час «працездатність» 
гальванічного елемента закінчується 
через виснаження запасу речовин, 
що беруть участь у реакціях. 



Із декількох гальванівчних елементів можна 

скласти  батарею. 



   Першу електричну батарейку 

винайшов у 1799 році італійський фізик 

 Алесандро Вольта (1745-1827). 
 
 
 

 

    Його перше джерело струму – «вольтів 

стовп» був побудований  у відповідності його 

теорії  «металевого» струму. Вольта поклав 

один на один почергово кілька десятків 

невеликих цинковых и срібних кружечків, 

проложив між ними бумагу, змочену 

підсоленою водою.  

 
 
 

 



Джерела струму минулого століття… 



Акумулятор.  

В акумуляторі (від слова акумуляре – нагромаджувати) у 
розчин, наприклад, сульфатної кислоти, опускають два 
однакові електроди. Але такий акумулятор струму не дає, 
його попередньо потрібно зарядити, пропускаючи через 
розчин струм певного напрямку. При цьому на електродах 
відбуваються різні хімічні реакції  і вони набувають різних 
властивостей. Тепер акумулятор працюватиме як звичайний 
гальванічний елемент. Акумулятори можуть давати струм 
значної сили і використовуватися багато разів. 



Акумулятори  й гальванічні 
елементи зазвичай 
об'єднують, одержуючи 
відповідно акумуляторну 
батарею або батарею 
гальванічних елементів 

Акумулятори бувають різних видів: свинцеві 

(чи кислотні), залізонікелеві  

(чи лужні). 

 Але принцип роботи в них однаковий: вони 

накопичують енергію, перш ніж стати 

самостійним джерелом струму. 
 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83._%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8._%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F979.jpg


Акумулятор.  



       Герметичні малогабаритні акумуляторы (ГМА). 
       ГМА використовують для малогабаритних споживачів  

електроенергії (телефоні радіо-трубки, переносні радіоприймачі, 

електронні годинники, вимірювальні прибори, сотові телефони та 

ін.). 



Демонстрація.   
 

Обертаємо диски електрофорної машини. 

Спостерігаємо виникнення електричних 

розрядів. 



Енергія світа за допомогою сонячних 

батарей перетворюється в електричну 

енергію.  

Фотоелемент. При освітленні деяких 

речовин світлом в них виникає струм, 

светлова енергія перетворюється в 

електричну.  
В даному приладі заряди розділяються 

під дією світла. Із фотоелементів 

складаються сонячні батареї. 

 Фотоелементи використовують  в 

сонячних батареях, світлових датчиках, 

калькуляторах, відеокамерах. 

Фотоелемент 

http://school.ort.spb.ru/library/physics/8class/tema_2/lesson_1/solar.jpg
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F973.jpg


     Теплове джерело світла - внутрішня енергія 

перетворюється в електричну енергію 

Термоелемент (термопара) - дві 

проволоки з різних металів необхідно 

спаяти з одного краю, потім нагріти 

місце спая, то в них виникає струм. 

Заряди розделяються при нагріванні 

спая. Термоелементи використовують 

в термодатчиках и на геотермальних 

електростанціях в якості  датчиків 

температури. 

Термоелемент 

http://school.ort.spb.ru/library/physics/8class/tema_2/lesson_1/term_para.jpg


Демонстрація.   
 

Нагріваємо спай термопари,підключеної до 

гальванометра. Спостерігаємо виникнення 

електричного струму. 



Заряди розділяються шляхом здійснення  механічної роботи. 

Застосовують для виробництва промислової електроенергії. 

Електромеханічний генератор 

Під час обертання рамки з певною кількістю витків 

ізольованого провідника в магнітному полі 

виконується механічна робота, полюси генератора 

заряджаються різнойменно, в лампі, під'єднаній до 

них, виникає струм і вона світиться . Так само 

працюють генератори (латинське слово, означає той, 

що створює, виробляє) на великих електростанціях. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F972.jpg


     Механічне  джерело світла - механічна енергія 

перетворюється в електричну енергію. 

   До кінця XVIII ст. всі технічні джерела 

світла  були засновані на електризації 

тертям. Найбільш ефективним з цих джерел 

стала електрофорна машина (диски 

машини приводяться в обертальний рух в 

протилежних напрямках. В результаті тертя 

щіток о диски на кондукторах машини  

збираються заряди протилежних знаків) 

Електрофорна машина  

http://school.ort.spb.ru/library/physics/8class/tema_2/lesson_1/electrof_3.jpg


Демонстрація.   
 

Обертаємо диски електрофорної машини. 

Спостерігаємо виникнення електричних розрядів. 



Застосування джерел  струму. 

 

Назвати прилади, зображені на рисунках 

Рис.1 

Рис.2 
Рис.6 

Рис.3 

Рис.4 

Рис.5 



Узагальнення знань.  

http://notatka.at.ua/_pu/17/01824538.png
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Кросворд 
 

1.Природне електричне явище.  

2.Джерело струму, в якому світлова 

енергія перетворюється в електричну 

3.Носій струму в металах  

4.Упорядкований рух заряджених 

частинок  

5.Один із видів джерел струму  



 Домашнє завдання 
 

1.
 

 23,25 (підручник  В.Г.Бар'яхтар, О.О.Довгий) 

   

2. Підготувати повідомлення: 1) «Блискавка та її походження» 
                                                             2) “Біологічний електрострум” 
 

3.Практична робота «Вивчення будови батарейки для кишенькового 

ліхтарика». Потрібно взяти три зіпсованих батарейки для 

кишенькового ліхтарика; дві з них розібрати; на аркуш картону 

приклеїти всі складові та підписати. 
 

 

 

 

4. Експериментальне завдання 

«Фруктова батарейка» (стор.135 підручник  В.Г.Бар'яхтар, 

О.О.Довгий) 



Для досліду тобі потрібно: 

Міцний  паперовий рушник; харчова фольга; ножниці; мідні монети; 

кухона сіль; вода; два изольованих мідних провода; маленька 

лампочка (1,5 В). 

Твої дії: 

1. Розчини в воді невелику кількість солі; 

2. Поріж паперовий рушник і фольгу на 

квадратики трохи більші за монету; 

3. Намочи паперові квадратики в солоній воді; 

4. Поклади один на одного гіркою: мідну 

монету, кусочок фольги, знову монету, і так 

далл декілька разів. Зверху гірки повинна 

бути бумага, внизу – монета. 

5. Захищений кінець одного провода підсунь під 

гірку, другий кінець приєднай до лампочки. 

Один кінець другого провода поклади на 

гірку зверху, другий також приєднай до 

лампочке. Що получилось? 

Домашній проект. Змайструй батарейку. 



Використані ресурси та джерела 
 

1. А.В.Пѐрышкин. Физика 8. Дрофа, М., 2007г. 
2. Томилин А.Н. Рассказы об электричестве.  
3. http://ru.wikipedia.org 
4. http:// www.disel.ru 
5. http:// www.fizika.ru 
6. http:// www.edu.doal.ru 
7. http:// schools.mari-el.ru 
8. http:// www.iro.yar.ru 
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Дякую за працю та увагу! 

Кінець уроку 

Кінець уроку 


