
Урок №                                9 клас                                                 29.11.2017р 

Тема уроку: Око. Вади зору. Окуляри.   

 Мета:навчальна:поглибити знання учнів про явище заломлення світла; 

ознайомити учнів із будовою ока як оптичної системи; сформувати уявлення 

про вади зору й методи їхньої корекції; пояснити причини порушення зору; 

навчити учнів дотримуватися правил гігієни зору; показати принципову єдність 

природничих наук;  

розвивальна:сприяти розвитку вмінь і навичок роботи з підручником, 

додатковою літературою, комп’ютером, уміння виділяти головне й робити 

висновки; розвивати логічне мислення, інтерес до предметів природничого 

циклу; показати практичне значення отриманих знань;  

виховна:виховувати самостійність і наполегливість у навчанні, прагнення 

пізнавати навколишній світ, використовуючи комп’ютерні технології;  

формування компетентностей: інформаційної (залучення додаткових 

інформаційних ресурсів, дотримання правил безпеки в мережах та мережевого 

етикету), ключових (математична грамотність, компетентність в природничих 

науках і технологіях), соціальної та громадської (активно працювати в групах, 

приймати виважені рішення, які сприятимуть розв’язанню досліджуваної 

проблеми чи завдання, вміння навчатися впродовж життя), ініціативності та 

підприємливості (застосовувати фізичні знання для генерування ідей та 

ініціатив щодо проектної діяльності, для вирішення життєвих проблем).  

Змістова лінія «Здоров’я та безпека»: набуті знання учні можуть 

застосовувати для збереження власного здоров’я (зору)  

Тип уроку: комбінований.  

Обладнання: модель ока, комп’ютер, презентації.  

Очікувані результати: учні повинні знати будову ока та призначення його 

окремих оптичних елементів, вади зору, способи їхньої корекції, методи 

профілактики захворювань органів зору, усвідомлювати значення гігієни зору 

та профілактики його вад.  
 

 Структура уроку  
І.Організаційний момент.  

ІІ.Актуалізація опорних знань.  

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.  

ІV.Повідомлення теми, мети й очікуваних результатів уроку.  

V.Вивчення нового матеріалу.  

VІ.Підсумки уроку. Рефлексія.  

VІI.Домашнє завдання.  

Хід уроку  

І.Організаційний момент.  
Привітання.  
 



ІІ.Актуалізація опорних знань.  
Фізичний диктант 

1. Як можна назвати лінію, вздовж якої поширюється в середовищі світлова 

енергія? (Світловий промінь.) 
2. До якого виду джерел світла можна віднести електричну лампу? (Штучне) 
3. Наведіть три приклади природніх джерел світла.(Зорі, світлячки, полярне 

сяйво.) 
4. Що є доказом прямолінійного поширення світла в однорідному 

середовищі?( Утворення тіні.) 

5. Оптична сила лінзи дорівнює 4 дптр. Яка це лінза: збиральна чи 

розсіювальна? (Збиральна.) 

6. Як називається точка, в якій перетинаються після заломлення в лінзі 

промені, що падали на лінзу паралельно головній оптичній осі? (фокус 

лінзи). 

7. Які бувають лінзи? (Опуклі лінзи, увігнуті лінзи, збиральні, розсіювальні) 

8. У яких одиницях вимірюється фокусна відстань лінзи?  

9. Які зображення дає розсіювальна лінза? ( уявне) 

10. Фокусну відстань розсіювальної лінзи вважають …….(від’ємною) 

11. Як називається величина, що є оберненою до фокусної відстані лінзи? 

(Оптична сила лінзи.) 

12. Кут падіння променя на дзеркальну поверхню дорівнює 25°. Чому 

дорівнює кут відбивання цього променя? (25°.) 

13. Який кут називають кутом заломлення світла? (Кут заломлення — це кут 

між заломленим променем і перпендикуляром у точку падіння світла.) 

14. Що таке показник заломлення світла? (Показник заломлення — це 

відношення швидкості світла у вакуумі до швидкості в середовищі, у 

якому світло поширюється.) 

В цей час біля дошки два учні розв’язують задачі:  

1.Оптична сила лінзи 4дптр. Визначити її фокусну відстань.  

2. Промінь світла падає на плоску межу розділу двох середовищ. Кут падіння 

дорівнює 50
0
 , кут між відбитим променем і заломленим 100

0
 . Чому дорівнює 

кут заломлення? 

3. Показник заломлення скла — 1,5. Визначте швидкість світла в склі. 

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.  
Щоб дізнатися, тему уроку , я пропоную вам відгадати загадку:  

На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються.  

ІV.Повідомлення теми, мети й очікуваних результатів уроку яка будова ока, 

які є вади зору та методи їхньої корекції, захворювання, пов’язані з очима.  

Тож, запишемо тему уроку «Око. Вади зору. Окуляри».  

V.Вивчення нового матеріалу.  
З усіх органів чуття людини око – найвищий дар і чудовий витвір природи.  

Чоловік може бути набагато красномовніше жінки - але ні одні чоловічі очі не 

здатні висловити стільки, скільки чарівні жіночі .( Макс Вебер.) 

Вогник любові в дорогих очах - найбільша нагорода. Якщо він згас - ніхто не 

зможе запалити вдруге... 

Зовнішність і посмішка обманюють легко - вся правда тільки в очах. 

 



Зір – це неоціненний дар, який має людина. З усіх органів чуття найяскравіше 

уявлення про річ або явище дає зір. Близько 87% вражень людини – зорові. У 

народі кажуть: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути».  

З допомогою зору ми:  

- орієнтуємося в просторі; 

- пізнаємо навколишній світ;  

- навчаємося читати і писати.  

Око – це природний оптичний прилад. Воно сприймає світло й передає сигнали 

у мозок  людини. Мозок, прийнявши сигнали по нервових волокнах, створює 

зорове відчуття.  

Яка ж будова ока? (домашнє завдання знання здобуті з біології) 

 

 

Око міститься в очній ямці черепа (орбіті). Воно складається з двох частин: 

очного яблука і допоміжного апарата ока. Очне яблуко має кулясту форму, що 

дозволяє йому рухатись у межах очної ямки. 

Око людини включає лінзи, які не відрізняються від лінз, які використовуються 

в оптичних інструментах, наприклад, фотоапаратах, і тут можна застосувати ті 

ж принципи роботи. Зіниця ока людини є об’єктивом. Діаметр вхідної зіниці 

зазвичай становить 4 мм, хоча він може варіюватися від 2 мм у місці з яскравим 

світлом до 8 мм в темряві. Якість повільно знижується з віком. Іноді зіниці очей 

літніх людей не розширюються більше ніж на 5-6 мм. 

 

Зразкове поле зору ока людини становить 95° від носа, 75° вниз, 60° попереду 

носа і 60° вгору, дозволяючи людям мати практично 180° горизонтального поля 

зору. З поворотом очного яблука на 90° горизонтальне поле зору становить 

270°. Приблизно на 12-15° в сторону і 1,5° вниз знаходиться зоровий нерв або 

сліпе пляма, яка приблизно на 7,5° вище і 5,5° ширше. 

Ми сприймаємо світло завдяки тому, що його промені проходять через оптичну 

систему ока. Там збудження обробляється й передається до кори кінцевого 

мозку.  

 

На сітківці виходить дійсне, перевернуте, зменшене зображення 



 
 

 

Чому людина бачить як віддалені предмети, так і ті, що поряд?  

Якщо людина має гарний зір, вона бачить чіткими як далеко, так і близько 

розташовані предмети. Це відбувається тому, що в разі зміни відстані до 

предмета кришталик ока змінює свою кривизну.  

Здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до 

предмета, який розглядаємо, називають акомодацією.  

При розгляданні близько розташованого предмета кришталик стає ширшим, а 

при розгляді далекого предмета – стає вузьким. До речі, це явище називається 

акомодація – властивість ока пристосовуватися до розглядання предметів, що 

знаходяться на різних відстанях.  

Відстань найкращого бачення, коли кришталик не напружений, складає 25-

30см.  

 

Що відбувається із зіницею ока при різному освітленні?  

-При яскравому  освітленні зіниця ока звужується, а в темряві – розширюється, 

збільшуючи кількість світла, що потрапляє в око.  

Пристосування ока до освітлення називається адаптацією.  

 Інерція зору.  

Якщо швидко переміщувати в темряві бенгальський вогонь, то спостерігач 

побачить світні фігури, утворені «вогняним контуром». Під час швидкого  

обертання каруселі її різнокольорові лампи, зливаючись, виглядають для 

спостерігача як кільця. Очі людини весь час кліпають, при цьому ми не 

помічаємо, що в певний інтервал часу предмет, на який ми дивимося, стає 

невидимим.  

Усі описані явища пояснюються інерцією зору. Річ у тім, що після того  

як зображення предмета зникає із сітківки ока (предмет прибирають, 

припиняють освітлювати, затуляють непрозорим екраном тощо), зоровий образ,  

викликаний цим предметом, зберігається протягом 0,1 с. 



Вади зору та їх корекція  

У людини з нормальним зором фокус оптичної системи ока в ненапруженому 

стані розташований на сітківці.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Отже, щоб усунути короткозорість треба скористатися розсіювальною 

лінзою, для усунення далекозорості – збиральною.  

 

 

Задача №1 

Далекозора людина різко бачить предмети, що розміщені не ближче 1 м від неї. 

Які контактні лінзи їй слід носити, щоб читаючи книгу, вона тримала її на 

відстані 25 см?               d = 0,25 м, f = 1 м. 

Яке буде зображення? Уявне тому, що d менше F 

При цьому контактна лінза повинна створювати пряме уявне зображення (- f) 

За формулою тонкої лінзи визначимо її оптичну силу: Людині, про яку йде 

мова, потрібні позитивні контактні лінзи з оптичною силою D = 3м-1 = 3 дптр.  

Відповідь. 3 дптр. 

Задача №2 

Оптична сила лінзи 4 дптр. На якій відстані від лінзи слід помістити предмет, 

аби отримати дійсне зображення предмета в натуральну величину? 

 

 

 

 

Але не лише ці вади притаманні очам. Якщо своєчасно не проходити 

обстеження в лікаря-офтальмолога, то можна «проґавити» більш серйозні 

захворювання очей.  

Що треба робити, щоб запобігти даним захворюванням і зберегти дорогоцінний 

дар природи – зір.  

Гарний зір - одна з найважливіших функцій людського організму, що дозволяє 

людині бути повноцінною. З народження ми починаємо пізнавати світ, 

величезну роль в цьому процесі відіграють органи чуття. Саме зір допомагає 

нам отримати більше половини всієї інформації про навколишній світ. 

Природа подарувала людині досконалий механізм зору, але людський організм 

не може швидко реагувати на стрімкі темпи змін у нашому способі життя. З 

ранніх років на зір спрямовується величезне навантаження, яке попередні 



покоління навіть не могли собі уявити. Комп'ютери і телевізор, постійне 

перебування в приміщеннях з лампами штучного світла, усе частіше 

малорухливий спосіб життя та багато інших факторів призводять до порушень 

зору з дитинства. 

Кращим методом профілактики зниження гостроти зору серед школярів 

вважається правильна організація робочого місця в комплексі з правильним 

тренуванням і відпочинком. Робоче місце учня – це його парта в школі, вдома – 

стіл, за якими він навчається, робить домашнє завдання, підібрані відповідно до 

його зросту, що забезпечить правильне положення тіла та відстань від очей до 

зошита або підручника, не ближче ніж 30 см. Крім того, завдання дорослих 

навчити дитину правильно сидіти за своїм робочим місцем для вироблення 

правильної пози, що вбереже від порушень постави та зниження гостроти зору. 

На перервах та після закінчення занять учням рекомендується активний 

відпочинок на свіжому повітрі, не можна зразу кидатися робити уроки або 

дивитися телевізор. 

тренування м'язів очей за допомогою простих вправ: 

- кілька разів із силою заплющити, а потім відкрити очі; 

- обертати очима спочатку за годинниковою, а потім проти годинникової 

стрілки; 

- сфокусувати зір на віддаленому предметі, після чого близько до очей піднести 

палець і сфокусувати зір на ньому; 

- кілька раз подивитися вгору, вниз, вліво, вправо. 

Такі вправи варто робити регулярно протягом дня, а при скаргах дитини на 

втому очей, відчуття дискомфорту, різі в очах потрібно звертатися до 

офтальмолога. 

До порушення зору може призвести і нестача в організмі вітаміну А, що 

міститься в таких продуктах харчування як морква, петрушка, гарбуз, персики, 

абрикоси, печінка, курячі яйця, вершкове масло, молоко. 

Від бактеріальних захворювань очей (наприклад, кон’юктивіту) вбережуть 

елементарні правила дотримання особистої гігієни (не слід терти очі брудними 

руками, використовувати чужі засоби гігієни – рушники, носові хустинки). 

Шкідливо впливає на зір паління. 

Отже, потрібно дотримуватись обов’язкових правил, для уникнення в 

майбутньому можливих проблем з нашим (без перебільшення) дорогоцінним 

зором. 

 

А чи є у світі чудеса? А обман зору можливий?  

Виявляється око не завжди говорить нам правду. Щоб в цьому переконатися 

послухаємо повідомлення про зорові ілюзії.  

Зір – це природний дар, притаманний не тільки людям. Про специфічні 

особливості зору деяких тварин нам розкаже Анастасія.  

Линза дає дійсне зображення  предмета в натуральную величину, якщо предмет 

знаходиться в  подвійному фокусі. Знайдемо відстань від лінзи до  фокуса. 

 D= 1/F  

F=1/4=0,25 м                        d=2F=0,25м*2=0,5м 
 



Повідомленні учнів про зір тварин.  

VІ.Підсумок уроку. Рефлексія  
Міні-виступ «Моє відкриття». Розповісти про відкриття за планом:  

1.Три складові ока.  

2.Три хвороби ока.  

3.Дві вади зору.  

4.Два правила щодо збереження зору.  

5.Один найцікавіший факт про зір тварин.  

VІІ.Домашнє завдання.  
Опрацювати §16, скласти таблицю основних понять; виконати вправу 16: №5, 

№6,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Оптична сила лінзи 4дптр. Визначити її 

фокусну відстань.  

2. Промінь світла падає на плоску межу 

розділу двох середовищ. Кут падіння 

дорівнює 50
0
 , кут між відбитим променем 

і заломленим 100
0
 . Чому дорівнює кут 

заломлення? 

3. Показник заломлення скла — 1,5. 

Визначте швидкість світла в склі. 
 

 

 

 

 

 

 

 


