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ВСТУП.  
Методичні рекомендації щодо добору дидактичних матеріалів до уроку фізики  

 
 1. Компетентнісний підхід до організації пізнавальної діяльності учнів. 

Закон України «Про освіту» 2017 року передбачає, що метою повної 

загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація 

особистості. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності.  

Однією з них є компетентність у галузі природничих наук, техніки і 

технологій, яка передбачає наукове розуміння природи і сучасних технологій, а 

також здатність застосовувати його в практичній діяльності, уміння 

застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати 

гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. 

Поруч з нею набуває значення екологічна компетентність: уміння розумно 

та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого 

розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я 

людини.  

Вивчення фізики створює підґрунтя для набуття учнями системи 

ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість у навчальному процесі, яка передбачає постійне включення учнів 

у різні види педагогічно доцільної, активної, навчально-пізнавальної діяльності 

з метою здобуття нових знань, а також практична її спрямованість на їх 

використання.  

Предметна компетентність з фізики є цілісною системою знань, 

здібностей, умінь і ціннісних ставлень, набутих учнями під час навчання фізики. 

Найважливішим завданням розвитку предметної компетентності з фізики 

є формування в них наукового світогляду, наукового стилю мислення та 

природничо-наукової картини світу, які складають основу природничо-наукової 

компетентності.  

Формування предметної компетентності з фізики передбачає оволодіння 

учнями сукупністю фундаментальних знань про природу, склад яких залежить 

від бажаного результату; розвиток навичок та вміння користуватися фізичними 

знаннями в певних ситуаціях; набуття досвіду вирішення різних проблемних 

ситуацій для усвідомлення рівня своїх функціональних знань; набуття досвіду 

вирішення значущих ситуацій в різних контекстах; виявлення ціннісного 

ставлення або поведінки відповідно до очікуваних результатів.  

Враховуючи вищезазначене, зрозуміло, що добір викладачем дидактичних 

матеріалів до уроків фізики має бути спрямований на ефективну організацію 

навчально-пізнавальної діяльності учнів з метою засвоєння знань («знаю, що»), 

формування умінь («знаю як і зумію»), створення умов для розвитку рис 

особистості учня («хочу і готовий використати свої знання»).  
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Пропонуємо комплект дидактичних матеріалів до уроку з розділу 

«Електромагнітне поле», враховуючи компетентнісний підхід, а також тісно 

пов’язані з ним особистісно орієнтований та діяльнісний підходи. 

 
2. Аналізуємо зміст теми навчальної програми з фізики з метою визначення 

конкретних знань, умінь і здатностей, які складають предметну компетентність і 

якими повинні оволодіти учні упродовж вивчення теми.  
 

Витяг з робочої навчальної програми  
предмету загальноосвітньої підготовки «Фізика»,  

складеної відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.  
Фізика. 10-11 класи. Рівень стандарту»,  

зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016  
 

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 

Тема 2. Електромагнітне поле (12 год.) 

Зміст навчального матеріалу 
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія 
провідників зі струмом. Індукція магнітного 
поля. 
Дія магнітного поля на провідник зі струмом. 
Сила Ампера. Сила Лоренца.  
Магнітні властивості речовини. Застосування 
магнітних матеріалів. Електромагнітна 
індукція. Закон електромагнітної індукції. 
Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки 
зі струмом. 
Змінний струм. Генератор змінного струму.  
 
 
 
Трансформатор. Виробництво, передача 
та використання енергії електричного 
струму.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учень (учениця): 
 наводить приклади дії трансформаторів; 
 може пояснити принцип дії та будову 

підвищувального й понижувального 
трансформаторів; 

 може досліджувати екологічні проблеми, 
пов’язані з виробництвом, передачею та 
застосуванням електричної енергії. 

 

3. Добираємо дидактичні матеріали до уроку: систематизовані вправи та 

завдання, побудовані відповідно до змісту навчальної теми і методики 

викладання предмету, які забезпечать формування предметної компетентності з 

фізики.  
Використання дидактичних матеріалів дозволяє викладачеві: 

індивідуалізувати, диференціювати та інтенсифікувати процес навчання 

(оптимальність поєднання індивідуальної, групової, колективної роботи на 

уроці); посилити мотивацію навчання за рахунок використання різних видів 

діяльності і джерел; формувати уміння орієнтуватися в проблемі і шукати 

шляхи її вирішення; змінити характер пізнавальної діяльності учнів (підтримка 
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особистих намагань учнів сформувати власний стиль навчальної роботи); 

діагностувати помилки і оцінити результат вивчення нового матеріалу; 

здійснювати контроль із зворотним зв'язком за наслідками діяльності учня; 

візуалізувати навчальну інформацію. 

За допомогою різних видів дидактичних завдань відбувається реалізація 

принципу навчання самостійності й активності учнів, що забезпечує умови для 

оптимального прояву учнями пізнавальної та творчої активності у процесі 

засвоєння знань, вироблення вмінь і навичок, застосування їх у практичній 

діяльності. 

В даній розробці представлення такі види самостійної продуктивної 

діяльності учнів: репродуктивна діяльність, спрямована на відтворення 

інформації про різні властивості об'єкта вивчення; продуктивна діяльність 

самостійного застосування набутих знань для розв'язання навчальних завдань; 

вирішення завдань різного рівня складності. 

Підготовлений дидактичний матеріал до уроку фізики по темі 

«Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного 

струму» доступний для сприйняття й виконання завдань учнями з урахуванням 

їх вікових та індивідуальних особливостей. 

 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ «Трансформатор. Виробництво, передача 
та використання енергії електричного струму» 

 

Розділ 
програми 

Електродинаміка. Електромагнітне поле 

Урок № 9 
Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного 
струму.  

Тип уроку Комбінований урок  

План уроку 

1. Трансформатор. Будова трансформатора. 
2. Принцип дії трансформатора: 

а) холостий хід трансформатора; 
б) робочий режим роботи трансформатора. 

3. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму: 
а) переваги електроенергії перед іншими видами енергії; 
б) виробництво електричної енергії. Електричні станції; 
в) споживачі електроенергії; 
г) передача енергії змінного струму. 

4. Проблеми сучасної електроенергетики і охорона навколишнього 
середовища. 

Дидактична 
мета уроку 

Сформувати поняття «трансформатор», «коефіцієнт трансформації», 
продемонструвати та пояснити будову і принцип дії трансформатора, 
навчити розрізняти види трансформаторів: підвищувальний і знижувальний, 
охарактеризувати способи передачі електричної енергії на великі відстані, 
дослідити екологічні проблеми, пов’язані з виробництвом, передачею та 
застосуванням електричної енергії. 
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ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО УРОКУ 
 

Вправа «Винахідники» 
 Методична доцільність: ознайомити учнів з видатними фізиками, 

стимулювати пізнавальну активність учнів, їх готовність до засвоєння нових 

знань, удосконалювати навички самостійного оволодіння матеріалом, 

формувати уміння працювати з Інтернетом як джерелом інформації. 

 Завдання. Знайдіть інформацію в мережі Інтернет за посиланням 

https://uk.wikipedia.org  про відомих фізиків, які мають свій внесок у 

винайдення та удосконалення трансформатору. Заповніть таблицю новою 

інформацією. Зробіть висновки. 
 

Видатні фізики Внесок у винайдення та удосконалення трансформатора 

Майкл Фарадей  

П.М. Яблочков  

І.П. Усагін  

Брати Гопкінсони  

М.О. Доліво-Добровольський  

Нікола Тесла  

 
ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 

 

Вправа  «Я це знаю!» 
 Методична доцільність: відтворення знань, умінь учнів  за  матеріалом  

попередніх  уроків, необхідних для засвоєння нового матеріалу. Оцінка рівня 

підготовленості учнів.  

 Вправа містить тестові завдання із збірнику завдань для зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вивільнення  навчального часу за рахунок 

виконання вправи на комп'ютері, здійснення учнями самоконтролю і 

самокорекції знань і вмінь. 

 Завдання. Виберіть правильну відповідь. 
 

 

1. Генератор змінного струму… 
     А) перетворює всю електричну енергію на механічну 
     Б) виробляє змінну ЕРС 
     В) споживає енергію змінного електричного струму 
     Г) перетворює всю електричну енергію на внутрішню. 
 

2. Стандартна частота змінного струму в Україні… 
А)  ν = 220Гц        Б)  ν = 110 Гц       В)  ν = 60 Гц       Г)  ν = 50 Гц. 
 

3. Діюче значення сили струму… 
    А) у √2 рази менше, ніж амплітудне значення Б) у √2 рази більше, ніж амплітудне значення 
    В) у 2 рази менше, ніж амплітудне значення Г) у 2 рази більше, ніж амплітудне значення. 
 
4. Наші побутові електроприлади працюють при постійній напрузі?  (так, ні) 
 

5. На якому принципі заснована робота генератора змінного струму? (електромагнітної індукції, 
суперпозиції, капілярному) 
 

https://uk.wikipedia.org/
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6. Яке зазначено значення сили струму і напруги у паспортах електроприладів змінного струму?  
(амплітудне, миттєве, діюче) 
 

 

 
 

Електронна версія вправи 
із самоперевіркою: 

https://learningapps.org/watch?v=pf55q
nann18 

 

 
Вправа  «Я це розумію!» 
 Методична доцільність: повторити значення опорних понять попередніх 

уроків для засвоєння нового матеріалу уроку. 

 Завдання. Установіть відповідність між поняттями і їх визначеннями. 
 

1.  Змінний струм 
А. Пристрій, в якому механічна енергія перетворюється в електричну 

за допомогою явища ЕМІ 

2. Генератор змінного 
струму 

Б. Частина генератора змінного струму, що обертається, 
електромагніт (або постійний магніт), який створює магнітне поле 

3. Електромагнітна 
індукція 

В. Нерухома частина генератора змінного струму, обмотка, в якій 
індукується змінна ЕРС 

4. Феромагнетики 
Г. Явище виникнення електричного струму в замкнутому провіднику, 

який знаходиться в змінному магнітному полі 

5. Статор 
Д. Електричний струм, який періодично змінюється з часом за 

модулем і напрямом 

6. Ротор 
Е. Речовини, які здатні дуже сильно намагнічуватися, мають велику 

магнітну проникність 

 

 

 

 

 

Електронна версія вправи  
із самоперевіркою: 

https://learningapps.org/watch? 
v=px4s4pgqk18 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pf55qnann18
https://learningapps.org/watch?v=pf55qnann18
https://learningapps.org/watch?%20v=px4s4pgqk18
https://learningapps.org/watch?%20v=px4s4pgqk18
https://learningapps.org/watch?%20v=px4s4pgqk18
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ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Реклама теми 
 Методична доцільність: підготовка учнів до свідомого сприйняття 

матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, створення мотиваційного 

настрою на вивчення теми. 
 

     Фізики Тесла та Едісон у 80-ті роки XIX 
століття вели між собою так звану війну 
струмів. Едісон відстоював використання у 
виробництві та побуті постійного струму, 
Тесла — був за змінний.  
 

Хто переміг у цій війні, й домінування 
якого струму у виробництві, передачі та 

розподілі електроенергії  
продовжується досі? 

 
Дізнаємось про це разом! 

Війна струмів

Постійний струм ? Змінний струм

 

 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Опорний конспект для інтерактивної міні – лекції 
 Методична доцільність: структурувати зміст нових знань з теми уроку 

для системного засвоєння його учнями, унаочнити теоретичний матеріал 

теми ілюстраціями. 
 

ТРАНСФОРМАТОР 

Питання Зміст Наочність 

Поняття  Трансформатор – пристрій для перетворення 
(трансформації) напруги й сили змінного струму при 
незмінній частоті. 
Винайшов у 1876 році П.М. Яблочков, удосконалив у 1882 
році І.П. Усагін. 

 

Будова 
трансформатора 

Трансформатор складається із замкненого осердя з 
феромагнетику, на якому розміщують дві (інколи більше) 
котушки у вигляді обмоток з дроту.  
Одну обмотку, яку вмикають у джерело змінної напруги, 
називають первинною, другу обмотку, до якої 
приєднують «навантаження», що споживає енергію, 
називають вторинною.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2
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Принцип дії 
трансформатора 

Дія трансформатора змінного струму ґрунтується на явищі 
електромагнітної індукції.  Змінний струм, що проходить 
у колі первинної обмотки, створює в осерді змінне 
магнітне поле. Це поле є спільним для обох обмоток 
трансформатора. Воно у свою чергу індукує у вторинній 
обмотці трансформатора електрорушійну силу. Оскільки 
обмотки трансформатора  мають спільне змінне магнітне 
поле, то в кожному їх витку виникає електрорушійна сила, 

пропорційна кількості витків у них:     =  , де   

– ЕРС в обмотках,  - кількість витків в обмотках. 

 
 
 

 
 
 

Режими роботи 
трансформатора 

 

 

Якщо коло вторинної обмотки розімкнене, а до первинної 
обмотки приєднане джерело змінного струму, то такий 
режим роботи  трансформатора називають холостим 
ходом. 

U2=E2  у вторинній обмотці, U1  E1, тому що сила струму 

холостого ходу незначна у первинній обмотці.  U1, U2    -   

напруга в обмотках. 

 =  = k  , 

де k – коефіцієнт трансформації – відношення напруги 
на затискачах первинної обмотки до напруги на 
затискачах його вторинної обмотки під час холостого ходу. 
Якщо N1  > N2,  k  > 1  - трансформатор знижувальний.  

 
Якщо N1  < N2,  k  < 1  - трансформатор підвищувальний. 

 
Коли до вторинної обмотки приєднують споживачі, 
вторинне коло замикається - робочий режим роботи 
трансформатора.   

,   .  

Це означає, що підвищуючи за допомогою 
трансформатора напругу в декілька разів, ми зменшуємо 
силу струму у стільки ж разів ( і навпаки). 

 – потужність в обмотках,  – сила струму в 

обмотках. 
 

η = ∙100  = ∙100 - ККД трансформатора. 

В сучасних трансформаторах ККД становить до 99,5%. 
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Втрати енергії при роботі трансформаторів: 
- на нагрівання обмоток; 
- на розсіювання магнітного потоку в просторі; 
- на вихрові струми в осерді і на його 

перемагнічування. 
 

Міри, що застосовуються для зменшення втрат: 
- обмотка низької напруги виготовляється  

більшої площі поперечного перерізу так, як  по 
ній протікає струм великої сили; 

- осердя виготовляють замкнутим, щоб 
зменшити,  розсіювання  магнітного потоку; 

- осердя виготовляють  пластичним, щоб 
зменшити вихрові струми. 

  

  

Класифікація 

трансформаторів 

За кількістю 
фаз 

За способом 
охолодження 

За вторинною 
напругою 

За кількістю 
обмоток 

За  
призначенням  

 
Однофазні 

 

Трифазні 

 
Сухі  

 

Масляні  

 
Підвищувальні  

 

Понижувальні  

 
Двообмоткові  

 
Багатообмоткові  

 

 
Силові  

 

Вимірювальні  

 

Спеціальні  
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Сонячні електростанції

Вітрові електростанції

Основні  типи альтернативних електростанцій

 

Геотермальні електростанції

Припливні електростанції

Основні  типи альтернативних електростанцій

 

 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕВІРКИ РОЗУМІННЯ ВИВЧЕНОГО 

 

Вправа «Сам собі звукорежисер» 
 Методична доцільність: первинне закріплення та осмислення учнями 

нових знань і вмінь. Візуалізація навчального матеріалу. 

 Завдання. Озвучте навчальний відеоролик (звук вимкнено). 

 Посилання на відеоролик: 
https://youtu.be/R9HZZvjDLOg 

 
 

Вправа «Бліц - опитування» 
 Методична доцільність: усно та фронтально перевірити рівень засвоєння 

учнями теоретичної складової нового матеріалу. 

 Завдання.  Швидко продовжить речення. 
 

1. Пристрій, призначений   для підвищення або зниження напруги в одній котушці відносно 
напруги у другій котушці, надіті на замкнуте металеве осердя називається… 
(трансформатором). 

2. Рік винайдення першого трансформатора…(1876). 
3. Трансформатор складається з …(осердя, котушок). 
4. Осердя збирають із…(пластин електротехнічної сталі). 
5. Обмотка, яку приєднують  до джерела струму, називається …(первинна). 
6. Вихрові струми призводять до…(втрат електроенергії при нагріванні провідника). 
7. Обмотки трансформатора виготовляють з …(міді). 
8. Трансформатор називають підвищувальним, якщо число витків вторинної обмотки … 

(більше) числа витків первинної. 
9. Трансформатор називають понижувальним, якщо число витків вторинної обмотки  ... (менше) 

числа витків первинної. 

https://youtu.be/R9HZZvjDLOg
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10. Обмотка до якої приєднують навантаження називається…(вторинною). 
11. Скільки обмоток може мати трансформатор? (дві і більше). 
12. Явище виникнення електричного струму в замкнутому провіднику, який знаходиться в 

змінному магнітному полі, називається … (електромагнітною індукцією).  
13. Напруга на обох обмотках трансформатора при холостому ходу пропорційна… (кількості 

витків у котушка). 
14. Якщо трансформатор підвищує напругу у 10 разів, то сила струму у вторинній обмотці на 

навантаженні… (зменшиться у 10 разів). 

 

Вправа «Правильна думка»  
 Методична доцільність: первинна перевірка засвоєння знань. 

Репродуктивне відтворення вивченого матеріалу. 

 Завдання. З’єднайте послідовно два фрагменти речень, щоб утворилося 

правильне твердження. Поясніть ваш вибір. 

1 2 

1.  Для передачі електроенергії на 
велику відстань напругу 
підвищують за допомогою 
трансформатора до кількох сотень 
тисяч вольт. Це роблять для… 

 збільшення сили струму в лінії електропередачі. 
 збільшення опору лінії електропередачі. 
 зменшення втрат електроенергії при передачі. 
 зменшення опору лінії електропередачі. 

2. У трансформаторі, який знижує 
напругу від 36 В до 5 В, … 

 знижується тільки постійна напруга. 
 використовується явище електромагнітної індукції.  
 кількість витків у вторинній обмотці більше, ніж у 

первинній. 
 знижуються і напруга, і сила струму. 

3. Осердя трансформатора не роблять 
суцільним, а збирають з окремих 
ізольованих одна від одної 
сталевих пластин для… 

 зменшення втрат енергії в осерді. 
 посилення магнітного поля. 
 збільшення коефіцієнта трансформації. 
 зменшення витрат сталі. 

4. При роботі теплової електростанції… 

 турбіна приводить в обертання ротор генератора. 
 ротор генератора приводить в обертання турбіну. 
 гаряча пара обертає ротор генератора. 
 енергія палива перетворюється в потенціальну 

енергію. 

5. Відомо, що трансформатор під 
навантаженням гуде. Причиною 
виникнення звуку є… 

 зміна довжини дроту при нагріванні. 
 коливання витків обмоток унаслідок магнітної 

взаємодії. 
 коливання пластинок осердя при перемагнічуванні. 
 розширення повітря при нагріванні. 
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Електронна версія вправи  
із самоперевіркою: 

https://learningapps.org/watch?v=ppt4g
hc9518 

 
 
Інтернет - вправа «Де це знаходиться?» 
 Методична доцільність: засвоєння схеми передачі електроенергії на 

великі відстані, формування навичок самостійної роботи, самооцінки та 

самоконтролю, вдосконалення вміння користуватися навчальними Інтернет - 

ресурсами. 

 Завдання: на схемі передачі електроенергії на відстань розмістіть 

позначки її складових. 

Електронна версія вправи 
із самоперевіркою: 

https://learningapps.org/display?v=p5eqzst
zc18 

 
 
 
 

 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОВИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ 

 

Різнорівневі задачі для роботи на уроці (Вправа «Вибери сам!») 
 Методична доцільність: формування вмінь розв’язувати задачі, 
тренувальні вправи розраховані на засвоєння, закріплення та систематизацію 

нових знань та вмінь, формування навичок самостійної роботи, самооцінки та 

самоконтролю. 
 Завдання. Розв’яжіть задачі. 
  

Середній рівень 
 

Задача 1. 
Напруга на клемах первинної обмотки трансформатора 220В. Коефіцієнт трансформації 22. 
Визначити напругу на клемах вторинної обмотки. 
 

https://learningapps.org/watch?v=ppt4ghc9518
https://learningapps.org/watch?v=ppt4ghc9518
https://learningapps.org/display?v=p5eqzstzc18
https://learningapps.org/display?v=p5eqzstzc18
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Достатній рівень 
 

Задача 2.  
Трансформатор збільшує напругу від 220 до 660 В та має в первинній обмотці 840 витків. Обчисліть 
коефіцієнт трансформації. Скільки витків має вторинна обмотка? 

Задача 3.  
На первинну обмотку знижувального трансформатора з коефіцієнтом трансформації 10 подано 
напругу 220 В. У вторинній обмотці, опір якої 2 Ом, сила струму дорівнює 3 А. Яка напруга на виході 
трансформатора, якщо втратами в первинній обмотці можна знехтувати?  

 

Задача 4.  
Під якою напругою знаходиться первинна обмотка трансформатора, що має 1000 витків, якщо у 
вторинній обмотці 3500 витків і напруга 105В? 
 

Високий рівень 
 

Задача 5.  
До якого значення треба збільшити напругу в лінії електропередач опором 36 Ом,щоб від 
електростанції потужністю 5 МВт передати 95 % електроенергії? 
 

Різнорівневі задачі для самостійної роботи учнів на уроці     
(індивідуальні варіанти) 
 

Первинна обмотка трансформатора містить N1  витків, вторинна  - N2  витків.  

На первинну обмотку подано напругу U вольт.  

Визначте: 
а) коефіцієнт трансформації трансформатора;  
б) напругу на вторинній обмотці при неробочому  ході трансформатора;  
в)  вкажіть, який це трансформатор: знижувальний чи підвищувальний. 

варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N1 8000 1000 250 6500 400 1000 500 180 300 240 

N2 300 250 1500 350 8700 380 1200 1200 1200 5000 

U, В 4500 6000 220 3500 380 45000 220 500 1000 120 
 

варіант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N1 6500 8000 350 300 500 600 100 1000 8000 1000 

N2 120 500 1400 1200 1500 1800 300 330 2000 250 

U, В 3500 1200 220 120 120 380 24 380 360 480 
 
 
 

Заповнити таблицю, використовуючи вивчені на уроці формули 

U1,В U2,В N1 N2 k 
Підвищувальний чи 

понижувальний трансформатор 

220 660 840 ? ? Підвищувальний 

220 ? 840 ? 10 ? 

120 3000 90 ? ? Понижувальний 
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Різнорівневі задачі для самостійного розв’язування (домашнє завдання) 
 

Середній рівень   
 

1.  Первинна обмотка трансформатора має 660 витків. Скільки витків у вторинній обмотці, якщо 
коефіцієнт трансформації дорівнює 20. 

 

Достатній рівень 
 

2.   У первинній обмотці підвищувального трансформатора 80 витків дроту, у вторинній – 2000 витків. 
Яка буде напруга на клемах вторинної обмотки, якщо увімкнути трансформатор у мережу з напругою 
220В? Обчисліть коефіцієнт трансформації. 

 

3.   Сила струму у первинній обмотці знижувального трансформатора 0,6 А напруга на її кінцях 120В. 
Сила струму у вторинній обмотці 4,8 А, напруга 12В. визначити ККД цього трансформатора. 
 

4.   Знижувальний трансформатор з коефіцієнтом трансформації 10 підключений до електричного 
кола напругою 220 В. Яка напруга на виході трансформатора, якщо опір вторинної обмотки 0,2 Ом, а 
опір корисного завантаження  2 Ом? 
 

Високий рівень 
 

5. Селище з’єднано з електростанцією потужністю 10 МВт лінією електропередачі опором 50 Ом. 
При якій напрузі втрати енергії в лінії електропередачі не будуть перевищувати 5%? 

 
Ситуаційні задачі 
 Методична доцільність: формувати вміння творче застосовувати знання 

у змінених умовах. 

 Завдання. Розв’яжіть ситуаційні задачі. 
 

1. Чому трансформатор виходить з ладу, коли в ньому замикаються на коротко хоча б два сусідніх 
витки? 

2. Як визначити постійний чи змінний струм у мережі, якщо під руками немає ніяких 
електровимірювальних приладів? 

3. Однофазний зварювальний трансформатор СП-24 потужністю 24 кВт працює від мережі з 
напругою 220 В. При холостому ході напруга на клемах вторинної обмотки трансформатора 65В. 
Визначте коефіцієнт трансформації.  

4. Що трапиться з трансформатором, розрахованим на напругу первинного кола 220В, якщо: а) 
ввімкнути його в джерело сталої напруги такого самого значення; б) в режимі робочого ходу 
виникне коротке замикання вторинної обмотки? 

5. Що трапиться, коли вийняти осердя й ввімкнути обмотку трансформатора у мережу з напругою, 
на яку він розрахований? 

6. Як визначити число витків в обмотках трансформатора, не порушуючи обмоток? 
7. Чим пояснити, що ККД трансформаторів вищий, ніж у найбільш вдалих   конструкцій  

електродвигунів? 
8. Як вплине на роботу трансформатора те, якщо виготовити з срібла дроти обмоток і з золотих 

листочків — осердя? 
9. При зварюванні змінним струмом використовують зварювальний трансформатор. Чому, коли 

треба з’єднати більш товщі  деталі, зменшують напругу? Відповідь обґрунтуйте. 
10. Одна з обмоток трансформатора, що застосовується в деяких зварювальних апаратах, 

складається лише з 2-3 витків. Яка це обмотка: первинна чи вторинна? Чим пояснюється те, що 
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вона має таку малу кількість витків? 
11. Якщо трансформатор не з’єднаний до споживача, то його радять вимикати з мережі. Чому ? 

 
Дидактичний матеріал для проведення ділової гри (кейс - метод)  
 

 Кейс - метод — групова форма організації інтерактивного навчання, за якою викладач й учні 
беруть участь у безпосередньому обговоренні ділових, проблемних ситуацій і завдань. 
  

 Методична доцільність: удосконалення навичок самостійного 

оволодіння матеріалом, роботи в групах.  

 Проблема для обговорення: стоїть завдання будівництва нової 

електростанції в Харківській області, яка відповідала б екологічним нормам. 

 Правила ділової гри. 
1. Учні об’єднуються у 5 груп.  

2. В кожній групі розподіляються ролі відповідно до характеру завдань. 

3. Групи одержують завдання, виконання яких обмежується часом. 

4. Виконання завдань. Презентація та захист проектів, прийняття 

підсумкових рішень. 

5. Рефлексія. 

 Завдання для груп №№1 - 4  

1. Обрати один з видів електростанцій (атомна, гідроелектростанція, 

теплова, на альтернативних джерелах). 

2. На основі знань з економіки, економічної географії, інших джерел 

інформації довести доцільність та переваги даного виду електростанції 

для нашого регіону. 

3. Дослідити можливі екологічні проблеми, пов’язані з виробництвом 

електричної енергії даною електростанцією. Запропонувати способи 

зменшення такої шкоди для оточуючого середовища. 

4. За результатами досліджень кожна група заповнює таблицю: 
 

Група 
Тип 

електростанції 
Доцільність 

Наявність 
сировини, 
трудових 
ресурсів, 

устаткування 

Переваги Недоліки 
Екологічні 
проблеми 

Висновки 
експертів 

1 АЕС       

2 ГЕС       

3 ТЕС       

4 Альтернативна       
 

 Завдання для групи №5 (експертна група) 
1. Розподілити ролі (експерти – фізики, екологи, енергетики, 

представники громадськості) або залучити викладачів географії, 

економіки, екології. 
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2. Заслухати презентації проектів. Визначити кращий проект 

електростанції для Харківської області.  Аргументувати свій вибір. 

 

   ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ 
  

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ТРАНСФОРМАТОР 
 

 

На територ і ї  Косово фотограф і  досл ідник  І смет 
Смайл і  виявив таємничий  артефакт.  Дивному  і  явно 
технолог ічного  предмету приблизно  20  тисяч рок ів !  

Цей камінь  незвичайної  форми,  у  який вбудована  
електромагн і тна котушка.  Причому котушка з  м ідних 
дрот ів  не  просто  вставлена у  вир ізаний паз ,  а  вона 

становить з  каменем єдине ц іле ,  як  н іби  камінь 
розплавили,  а  пот ім надали йому потр ібну  форму 

для створення  трансформатора .  

 

На територ і ї  Єгипту  знайдено таке зображення.  Не 
здається вам ,  що це  схоже на схему 

трансформатора? Що це?  Доказ  високих технолог ій  
давньоєгипетської  цив іл і зац і ї?  

 

Міжнародна  електротехн ічна  компан ія  АББ 
розробила і  виготовила  новий перетворювальний 

трансформатор,  який  на даний  момент є  
найпотужн ішим трансформатором ультрависокої  
напруги  -  близько 1100  к іловольт .  Як  запевняють 

розробники,  їх  д і тище  і стотно  спростить сам процес  
«транспортування»  електроенерг і ї  на  дуже велик і  

в ідстан і .  А це близько 3000 км  при ном інальн ій  
потужност і  переданої  електроенерг і ї  б ільше 10 000 

мегава т.  

 

Знижувальний трансформатор   своїми руками  
h t tps : / /www.you tube.com/watch?v=8rOwr389uQs  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8rOwr389uQs
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