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Тема уроку:  Застосування магнітних матеріалів. Вплив   

магнітного поля на живі організми 

 

Цілі уроку : 

 

- навчальна мета уроку  продовжити та завершити формування знань учнів 

про магнітні властивості речовини, ознайомити 

учнів з дією магнітного поля на організм людини 

 

- розвиваюча мета уроку  розвивати аналітичне та логічне мислення учнів, 

формувати прагнення та оволодіння методами 

пізнання навколишнього світу 

 

- виховна мета уроку    розвивати інтелектуальні здібності та культуру 

мислення, ініціативу, активність, розвивати 

пізнавальні здібності 

 

Тип уроку :                          комбінований 

 

Дидактичне забезпечення  портрети вчених, презентації вчених, мультиме- 

уроку:                                   дійний проектор, відео-досліди 

 

Матеріально-технічне        обладнання: прилади для демонстрації магнітних 

забезпечення:                      явищ : постійні магніти, котушка,стрічка фольги, 

батарейка, цвях, дріт, важки, джерело струму, 

з’єднувальні провідники) 

 

Міжпредметні зв’язки:    електротехніка, біологія, медицина 
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І. Організаційна частина 

 

ІІ. Атуалізація опорних знань учнів і мотивація 

навчання 

 

ІІІ. Засвоєння нових знань 

 

ІV. Закріплення нових знань 

 

V. Підсумок уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання 

  



Девіз уроку: 

Природа! Ми нею оточені 

й охоплені непереможно.  

Нам не вийти з неї 

(Й.В.Гете) 

Хід уроку. 

І. Організаційна частина. 

 Перевірка наявності учнів, готовності їх до уроку 

ІІ. 1) Актуалізація опорних знань учнів 

- Мозковий штурм «Що ми знаємо про магнітне поле?» 

Запитання написані на індивідуальних картках учнів і на мультимедійній дошці 

/додаток 1/ 

2) Мотивація начання 

 Інформаційне повідомлення . 

На попередньому уроці ми з вами вивчили основні властивості магнітних 

взаємодій, їх прояв у природі та характеристики магнітних явищ. 

 Але, ми повинні завжди пам’ятати, що наша планета – це величезний 

магніт. А , значить, все живе народжується і розвивається у постійному 

магнітному полі. Однак, людина своїми діями втручається в природний 

магнітний фон. Як і яким чином це проявляється? 

 Сьогодні на уроці ми вияснимо роль магнітного поля на життя нашої 

планети і на окремі випадки його впливу на живі істоти, на людину. Позитивна 

ця дія чи негативна, корисна чи шкідлива? 

ІІІ. Засвоєння нових знань. 

- Магнітні властивості речовини 

/розповідь вчителя/ 

 

Основною відмінністю магнітних властивостей речовини є : 

 магнітна проникність речовини - µ = 
0B

B
 



За величиною магнітної проникності речовини ділять на: 

 діамагнетики µ < 1 (гази, мідь, вісмут, сірка) 

 парамагнетики µ >1 (алюміній, натрій, платина) 

 феромагнетики µ >> 1 (залізо, нікель, кобальт) 

      - На домашнє завдання стояло перед вами питання : знайти інформацію по 

історії магнетизму. 

 Слухаємо перше повідомлення з цього питання. 

 Перші наукові роздуми про магнітні явища зафіксовані в працях 

вчених Платона, Арістотеля, Авіценни та ін. 

В народних притчах ще збереглась історія про те, що за 1100 років до 

нашої ери людство використовувало магнітний «показчик півдня» для 

визначення сторін світу. Сталося так, що посли країни Ке Чан, яка була на 

території сучасного В’єтнаму, під час повернення до Китаю заблукали. Тоді їм 

подарували дорожні колесниці, які мали пристрій у вигляді маленької людини 

на вістрі, який витягнутою правою рукою завжди показував на південь. 

Прообраз сучасного компаса (стрілка, що показує на південь) став відомим 

європейцям в 11-12 ст.н.е.  

 

 Наступна доповідь стосується використання магнітних 

властивостей речовин: в 1600р. англ. лікар Гілберт в книзі «Про магніт, 

магнітні поля і більший магніт – Землю» говорив, що магніт складається з 

безлічі маленьких магнітів. Багато вчених намагались використати магніт для 

створення вічного двигуна. Один із прикладів - англічанин Джон Вількенсон 

ХVII ст..; наступний проект – Германія 1878 р, французький письменник Сірано 

де Бержерак в книзі «Історія держав на Місяці та Сонці» описав магнітну 

літальну машину. 

Однак всі попередні спроби за допомогою магнетизму здійснювати 

механічні переміщення довгий час виявились неможливими. 

 

 Ботанік О.В.Крилов провів цілу серію дослідів , які довели вплив 

магнітного поля на ступінь проростання насіння. Зокрема, результати його 

дослідів довели, що швидкість проростання насіння кукурудзи  суттєво 

міняється із зміною орієнтації їх в магнітному полі Землі. 

  

 Німецький ентомолог Г.Беккер в 1963 році опублікував дані про 

дослідження орієнтації магнітного поля на поведінку комах та птахів. Зокрема, 

голуби із закріпленими на спині магнітами вагою 0,7 г , які створюють в області 

голови поле напруженістю 0,15 – 0,2 Э повертаються додому набагато пізніше 



контрольних. При спостереженнях за траєкторією їх польоту помічено 

відхилення саме в місцях магнітних аномалій. 

Отже, висновки різних вчених говорять про те, що наявність магнітного 

поля суттєво впливає на живі організми. Значить, і рослини , і тварини, 

найімовірніше, володіють своєрідними живими компасами. 

 

 Наступна доповідь стосується використання лікувальних 

властивостей магніту. 

 

- Відомості про лікувальні властивості магнітів відомо ще з давніх часів. 

Вчені Арістотель та Пліній трактували про двадцять лікувальних 

властивостей магнітів. Їх висновки продовжували вчені Марцелл, 

Парацельє, Гільберт. 

В ХІХ ст. медики Росії вивчали дію магніту на мозок людини. Цікаві 

експерименти проводили вчені Боткін і Шарко  

 

- Спостереження доводять, що магнітне поле є у кожної людини. 

Щоправда, воно дуже слабке. Так, згинаючи і розгинаючи руку, людина 

створює на її поверхні магнітне поле з індукцією в одну мільярдну частку 

тесли. Серце людини – також магніт. Сучасні дослідження- це запис 

змінного магнітного поля серця- магнітокардіограма. Його можна провести 

за допомогою спеціальних приладів – магнітокардіографів. 

 

ІV. Закріплення нових знань та вмінь. 

 

а) Практичне завдання. Голка і магніт. 

Підковоподібний магніт розташуйте з краю демонстраційного столика. 

Візьміть тонку голку з ниткою і покладіть її на один з полюсів магніту. 

Обережно потягніть голку за нитку, доки вона не зіскочить із магніту. 

Спостерігається цікаве явище : голка висить у повітрі! Якщо нагріти голку 

полум’ям сірника, то вона впаде. Охолонувши, вона знову почне притягуватися 

до магніту. За спроби внести між голкою і полюсами сталеву лінійку, не 

торкаючись полюсів, голка починає відштовхуватись від найближчого кінця 

лінійки, а якщо торкнутися полюсів магніту лінійкою - голка впаде. 

 

Запитання                                                              

 
- Чому голка висить у повітрі? 

- Чому голка падає, якщо її нагріти? 

- Чому голка відштовхується від сталевої лінійки? 



Пояснення фізичного явища 
Перебуваючи в магнітному полі, голка намагнічується і притягується до 

магніту. Сили пружності нитки і притягання до магніту компенсують 

силу тяжіння. 

 

Додаткові питання 
- Чому для перенесення розжарених сталевих злитків не використовуються 

електромагніти ? 

- Чому при нагріванні магніт втрачає свої властивості? 

б) Гра «Що? Де? Коли?» 

Що ? – називають магнітним полем? 

Де? – практично застосовують закон Ампера? 

Коли? – спостерігаються магнітні бурі на Землі ? 

Як? – напрямлена сила Лоренца ? 

Чому ? – магнітне поле вихрове? 

Навіщо? – використовують феромагнетики? 

 

V. Підсумок уроку. 

 Сьогодні ми розглянули питання , що тісно пов’язані з природою 

магнетизму та впливом магнітного поля на живі організми. 

В наш час людина використовує сучасну техніку , яка по інтенсивності 

потужності магнітного поля часто перевищує інтенсивність магнітного поля 

Землі в тисячі разів. Наше завдання полягає в тому, щоб щоденне втручання 

людини в природні процеси ніколи не було негативним. І лише при цьому 

перед людьми ніколи не постане подібне питання :  

«Магнітне поле . Це добро чи зло?» 

 

 Коментоване виставлення оцінок. 

 

VI. Домашнє завдання. 

Підготувати інформацію про використання магнітних носіїв інформації. 

  



Додаток 1 

 

 Прізвище та ім’я ____________________________________ 

 

1. Магнітне поле – це вид матерії, за допомогою якого здійснюється 

взаємодія ____________________________________________________ 

2. Якщо помістити провідник із струмом у магнітне поле, то на нього 

діятиме сила__________________________________________________ 

3. Магнітну індукцію визначають за формулою _______________________ 

4. Магнітне поле називають вихровим , тому що 

_____________________________________________________________ 

5. Магнітні поля графічно зображають за допомогою 

______________________________________________________________ 

6. Літерою Ф позначається_________________________________________ 

7. Магнітна індукція вимірюється __________________________________ 

8. Сила Ампера записується формулою ______________________________ 

9. Сила Лоренца – це сила, що 

діє__________________________________________________________ 

10.  Напрямок сили Лоренца визначається за правилом 

_____________________________________________________________ 

11.  Магнітні силові лінії завжди _____________________________________ 

12.  Перерахуйте три види магнітних 

речовин______________________________________________________ 

 


