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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Методика навчання фізики» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», 

галузі знань 01  Освіта  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання фізики» є теорія та 

практика викладання шкільного курсу фізики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння матеріалу дисципліни передбачає знання 

педагогіки, фізики, астрономії,  математики. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Методика навчання фізики» є формування у студентів 

розуміння основних питань теорії та практики навчання фізики та астрономії в загальноосвітній 

школі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання фізики» є знайомство 

студентів із сучасним змістом методичної науки, методами, прийомами, формами і засобами 

навчання фізики в національній школі, з передовим досвідом навчально-виховної роботи 

кращих учителів, з типовим обладнанням фізичного кабінету. У процесі постановки і 

виконання робіт лабораторного практикуму формувати у студента вміння та навички 

користування фізичними приладами, методично і технічно правильно ставити демонстраційні 

досліди з фізики. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- предмет, зміст, основні функції та завдання методики навчання фізики; 

- методи дослідження методики навчання фізики; 

- значення викладання фізики в загальноосвітній школі, роль фізики як науки і 

шкільного предмету; 

- структуру та зміст шкільного курсу фізики, підручники з фізики; 

- основні напрями удосконалення процесу навчання фізики; 

- структуру та класифікацію методів навчання; 

- способи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики; 

- структуру шкільного фізичного експерименту; 

- види та призначення демонстраційних приладів і установок, методичні і технічні 

вимоги до демонстрацій; 

- методику та організацію проведення лабораторних робіт; 

- структуру, функції та класифікацію задач з фізики, основні методи, способи та прийоми 

розв’язування задач; 

- типи і структуру уроків з фізики, основні вимоги до уроку, тенденції розвитку і 

вдосконалення уроку фізики; 

- значення екскурсій з фізики та їх види; 

- види, основні способи і форми перевірки знань учнів; 

- призначення і правила експлуатації основного обладнання з фізики; 

- основи організації фізичного кабінету; 

- основний демонстраційний та лабораторний експеримент з курсу фізики; 

- дидактичні вимоги до методики і техніки постановки демонстраційних дослідів, 

фронтальних лабораторних робіт, фізичних практикумів і експериментальних задач; 

- правила техніки безпеки під час проведення всіх видів навчального експерименту. 

вміти: 
- здійснювати календарно-річне, тематичне і поурочне планування навчального процесу 

з фізики; 
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- визначати дидактичну мету уроку, його тип; 

- встановлювати, які поняття повинні засвоїти учні та які способи дій мають бути 

сформовані; 

- визначати обсяг навчального матеріалу, здійснювати поділ його на логічно 

взаємозв'язані 

частини, намічати структуру уроку і розподіляти його час; 

- добирати загальні та бінарні методи навчання, демонстраційний і фронтальний 

експеримент, 

можливе унаочнення, способи використання технічних засобів навчання, місце і 

характер організації фронтальних лабораторних робіт; 

- організовувати самостійну роботи учнів на уроці; 

- добирати відповідні дидактичні матеріали, завдання для програмованого контролю і 

оцінювання знань та умінь; 

- використовувати методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при 

вивченні фізики; 

- користуватися фізичними приладами; 

- складати установки за схемами та описами, вміщеними в інструкціях до лабораторних 

робіт; 

- методично і технічно правильно ставити демонстраційні досліди; 

- добирати прилади і виконувати шкільні лабораторні роботи та роботи фізичного 

практикуму; 

- користуватися основною літературою з питань методики і техніки фізичного 

експерименту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 9 кредитів ЄКТС, 270 годин. 
 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 
 

Модуль 1. Загальні питання методики навчання фізики 

Тема 1.1. Методика фізики як педагогічна наука, її зміст і завдання. Фізика як навчальний 

предмет загальноосвітньої школи. 

Місце фізики в сучасній системі народного господарства, виробництва науки. Фізика  як 

навчальний предмет навчального плану середньої школи. Методика   фізики - основа фахової 

підготовки вчителя фізики. Зміст і завдання методики навчання фізики як науки. Методи 

дослідження методики навчання фізики. 3 історії розвитку методики навчання фізики. Значення 

викладання фізики в середній школі. Можливі системи побудови курсу фізики. Фізика як 

навчальний предмет. Структура і зміст курсу фізики середньої школи. 

Тема 1.2. Методи навчання фізики.  

Методи навчання та їх класифікація. Зв'язок методів навчання з методами наукового 

пізнання. Методи пізнання і логічного мислення у методах навчання. Словесні методи 

навчання. 

Інші методи навчання. 
Тема 1.3. Форми організації навчального процесу з фізики. 

Основні форми організації навчальних занять з фізики. Урок - основна форма організації 

навчальних занять. Методика  проведення інших форм організації навчального процесу з 

фізики. 
Тема 1.4. Навчання учнів розв'язуванню задач з фізики. 

Фізичні задачі, їх значення і місце у навчальному процесі. Класифікація задач з фізики. 

Методи, способи і прийоми розв’язування фізичних задач. Методика розв'язування задач 

з фізики. Організаційні форми розв'язування задач на уроках. 
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Тема 1.5. Демонстраційний фізичний експеримент. 

Навчальний фізичний експеремент і його зв”зок з науковим. Види навчального 

фізичного експерименту. Особливості демонстраційного експеременту. Методика і техніка 

демонстраційного фізичного експерименту.Можливості використання комп’ютера в 

демонстраційному експерименті з фізики. 

Тема 1.6. Лабораторні роботи з шкільного курсу фізики. 

Лабораторні роботи з фізики та їх дидактична роль. Класифікація лабораторних робіт з 

фізики. Методи виконання лабораторних робіт. Методика проведення: 

фронтальних лабораторних робіт;  

фізичного практикуму;  

домашнього експерименту. 
Тема 1.7. Формування фізичних понять в учнів середньої школи. 

Психолого-педагогічні засади процесу формування понять. Особливості формування 

фізичних понять. Недоліки в знаннях фізичних понять у учнів. Рівні сформованості фізичних 

понять. 
Тема 1.8. Повторення, перевірка і контроль знань учнів з фізики. 

Повторення вивченого матеріалу як дидактична категорія. Значення і функції перевірки 

знань учнів. Усна перевірка знань. Письмові способи перевірки знань. Нові способи перевірки 

знань. 
Тема 1.9. Активізація пізнавальної діяльності учнів. 

Системний підхід при організації роботи вчителя з активізації пізнавальної діяльності 

учнів. Розуміння учнями навчального матеріалу як необхідна умова активізації їх пізнавальної 

діяльності. Деякі шляхи розвитку логічного мислення учнів. Проблемне навчання фізики. 
Модуль 2. Фізика як природнича наука 

Тема 2.1. Початкове ознайомлення учнів з фізикою. 

Що вивчає фізика. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент. Теорія. Фізичні 

явища, процеси і тіла. Фізичні поняття. 

Тема 2.2. Особливості методики навчання фізики в основній школі. 

Завдання курсу фізики основної школи. Навчальний фізичний експеримент, як органічна 

складова методичної системи навчання фізики в основній школі. Плани узагальнювального 

характеру, що до вивчення фізичних понять, розв’язування задач. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів з фізики. Навчальна програма з фізики для 7-9 класів. 
Модуль 3. Методика вивчення механічних явищ в основній та старшій школах 

Тема 3.1. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу розділу 

"Кінематика". 

Значення і задачі вивчення розділу. Структурно – логічна схема розділу. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. 

Тема 3.2. Методика вивчення  основних питань з розділу "Кінематика". 

Методика вивчення основних питань теми: 

система відліку; 

швидкість і прискорення; 

переміщення при равноприскореному русі; 

криволінійний рух. 

Розв'язування фізичних задач з кінематики. Навчальний  фізичний експеремент. 

Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Тема 3.3. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу, та 

методика вивчення  основних питань з  розділу "Динаміка". 

Значення і завдання вивчення динаміки. Науково-методичний аналіз змісту і структури 

теми. Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. Методика вивчення основних питань 

теми. Розв'язування фізичних задач з динаміки. Навчальний  фізичний експеремент. Організація 

контролю та обліку знань учнів із теми. 



6 

 

 
 

 

Тема 3.4. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу, та 

методика вивчення основних питань з теми "Закони збереження в механіці". 

 Значення  і завдання вивчення законів збереження. Науково-методичний аналіз змісту і 

структури теми. Основні поняття теми та їх науково-методичний аналіз. Методика вивчення 

основних питань теми. Розв'язування фізичних задач з теми "Закони збереження в механіці". 

Навчальний  фізичний експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Тема 3.5. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу, та 

методика вивчення основних питань з розділу "Механічні коливання й хвилі". 

Значення і завдання вивчення розділу. Науково-методичний аналіз змісту і структури 

навчального матеріалу. Науково-методичний аналіз основних понять теми та методика їх 

вивчення. Розв'язування фізичних задач з теми "Механічні коливання й хвилі". Навчальний 

фізичний експеримент.  Організація контролю та обліку знань учнів з теми. 

Модуль 4. Методика вивчення теплових явищ в основній та старшій школах 

Тема 4.1. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу, та 

методика вивчення  основних питань з теми "Основи молекулярно-кінетичної теорії". 

Значення  і завдання вивчення розділу. Науково-методичний аналіз змісту і структури 

навчального матеріалу. Науково-методичний аналіз основних понять теми та методика їх 

вивчення. Розв'язування фізичних задач з теми "Основи молекулярно-кінетичної теорії". 

Навчальний фізичний експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів з теми. 
Тема 4.2. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу, та 

методика вивчення  основних питань з теми "Основи термодинаміки". 

Значення і завдання вивчення теми. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми.  

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз.  Методика вивчення основних питань 

теми. 

Розв'язування фізичних задач з теми "Основи термодинаміки". Навчальний фізичний 

експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів з теми. 

Тема 4.3. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу, та 

методика вивчення  основних питань з теми "Властивості речовини в різних агрегатних станах". 

Значення і завдання вивчення теми. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз.  Методика вивчення основних питань 

теми. 

Розв'язування фізичних задач з теми "Властивості речовини в різних агрегатних станах". 

Навчальний фізичний експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів з теми. 

Модуль 5. Методика вивчення розділу ”Електричне поле і електричний струм” в 

основній та старшій школах 

Тема 5.1. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу з теми 

"Електричне поле". 
Значення і задачі вивчення розділу. Структурно – логічна схема розділу. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. 

Тема 5.2. Методика вивчення основних питань з теми "Електричне поле". 

Методика вивчення основних питань теми: 

закон Кулона; 

напруженість і потенціал електричного поля ; 

електроємність провідника; 

енергія електричного поля. 

Розв'язування фізичних задач з теми"Електричне поле". Навчальний  фізичний 

експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Тема 5.3. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу з теми 

"Закони постійного струму". 
Значення і задачі вивчення розділу. Структурно – логічна схема розділу. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. 
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Тема 5.4. Методика вивчення  основних питань з теми "Закони постійного струму". 

Методика вивчення основних питань теми: 

електричний струм; 

закон Ома для однорідної ділянки і для повного кола ; 

послідовне і паралельне з’єднання провідників; 

електрорушійна сила. 

Розв'язування фізичних задач з теми "Закони постійного струму".. Навчальний  фізичний 

експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Тема 5.5. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу з теми 

"Електричний струм у різних середовищах". 

Значення і задачі вивчення розділу. Структурно – логічна схема розділу. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. 

Тема 5.6. Методика вивчення  основних питань з теми "Електричний струм у різних 

середовищах". 

Методика вивчення основних питань теми: 
електричний струм у металах . Основні положення електродної теорії провідності 

металів. (Залежність опору від температури. Надпровідність.) 
електричний струм у вакуумі. Електронна емісія. (Двоелектродна лампа.) Електронно-

променева трубка. (Принцип дії осцилографа.) 
електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. 

Застосування електролізу. 
електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди в газах. Поняття про 

плазму. 
електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. 

Терморезистор. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Електронно-дірковий 
перехід. Напівпровідниковий діод. (Транзистор.) Застосування напівпровідників. 

Розв'язування фізичних задач з теми "Електричний струм у різних середовищах". 

Навчальний  фізичний експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Модуль 6. Методика вивчення розділу ”Електромагнітне поле” в основній та старшій 

школах 

Тема 6.1. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу розділу 

"Електромагнітне поле". 
Значення і задачі вивчення розділу. Структурно – логічна схема розділу. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. 

Тема 6.2. Методика вивчення  основних питань з теми "Електромагнітне поле". 

Методика вивчення основних питань теми: 
Методика вивчення основних питань про магнітне поле.  
Методика вивчення основних питань з теми “Електромагнітна індукція”. 
Розв'язування фізичних задач з теми "Електромагнітне поле". Навчальний фізичний 

експеримент. Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Модуль 7. Методика вивчення розділу ”Електромагнітні коливання і хвилі” в старшій 

школі 

Тема 7.1. Науково-методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу з розділу 

"Електромагнітні коливання і хвилі". 
Значення і задачі вивчення розділу. Структурно – логічна схема розділу. 

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз. 

Тема 7.2. Методика вивчення  основних понять з розділу "Електромагнітні коливання і 

хвилі". 

Методика вивчення основних питань теми: 

Методика вивчення основних питань з теми: “ Електромагнітні коливання”. 

Методика вивчення основних питань з теми: “ Електромагнітні хвилі”. 

Розв'язування фізичних задач з теми "Електромагнітні коливання і хвилі". 

Навчальний фізичний експеримент.  
Організація контролю та обліку знань учнів із теми. 

Тема 7.3. Науково-методичний аналіз змісту і структури та методика вивчення  основних 
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понять з розділу “Світлові явища” в основній школі. 
Значення і завдання вивчення теми. Науково-методичний аналіз змісту і структури 

розділу.  

Основні поняття та їх науково-методичний аналіз.  Методика вивчення основних питань 

теми. 

Розв'язування фізичних задач з теми “Світлові явища”. Навчальний фізичний 

експеремент. Організація контролю та обліку знань учнів з теми. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 
Для перевірки знань, умінь і навичок студентів при вивченні дисципліни «Методика 

навчання фізики» використовуються такі методи контролю: 

-  методи усного контролю; 

- методи письмового контролю;  

- методи практичного контролю; 

- дидактичні тести;  

- спостереження. 

1. Поточний контроль якості навченості студентів здійснюється в усній і письмовій 

формах: проектування та проведення уроків фізики; конспектування, підбір дидактичних 

матеріалів, аналіз та реферування науково-методичної та навчальної літератури при виконанні 

системи самостійних робіт по лекційному курсу; аналіз відеозапису відкритих уроків вчителів 

фізики; збір матеріалів для методичного портфеля, а також міні-опитування. 

2. Рубіжний контроль - у вигляді письмових контрольних робіт (у тому числі тестових) 

як результат освоєння провідних тем і розділів в кожному модулі. 

3. Проміжний контроль - залік у  7 семестрі як підсумок вивчення загальних питань 

теорії та методики навчання фізики в школі. 

4. Підсумковий контроль - іспит у 8 семестрі. Формою підсумкового контролю 

успішності навчання студентів з методики навчання фізики  є іспит, який проводиться  з питань 

загальної  методики навчання фізики та методики викладання окремих тем у контексті сучасних 

освітніх технологій. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

залік - 7 семестр,  

іспит - 8 семестр. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
1. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учеб.пособие для 

студ.высш.пед.заведений/ С.Е.Каменецкий, Н.С.Пурышева.-М.:”Академия”,2000,-368 с 

2. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб.пособие для 

студ.высш.пед.заведений/ С.Е.Каменецкий, Н.С.Пурышева.-М.:”Академия”,2000,-384 с. 

3..Балашов М.М. Физика: Проб.учебник для 9 класса средней школы.-М.:Просвещение,1993.-

С.219. 

4. Бондар В.І., Цесельський Фізика: Підруч. Для 7 кл. Допом. Школи.- К.: Освіта,1996.- 72 с. 

5. Бондар В.І., Гнатюк Л.М. Фізика: Підруч. Для 8 кл допоміжної школи.-К.: „Богдана” , 2002.-

127 с. 

9. Генденштейн Л.Е. Фізика. 9 клас: Навчальний посібник.- Харків: Гімназія, Ранок, 2000.- 240 с. 

10.Гоголь В.В., Левшенюк Я.Ф., Новоселецький М.Ю. Фізика,9/Проб.підруч. для ЗОНЗ.- 

К.:Ірпінь,2002.-С.105. 

11. Гончаренко С.У.Фізика: Підручник для  9 класу.-К.: Освіта, 1996 .-445 с. 

12. Гончаренко С.У. Фізика . 10 кл.Пробн. навч. Посібн. для ліцеїв та класів природничо-наук. 

Профілю. Рекоменд. М-вом освіти України.- К.:Освіта, 1996.-445 с 

13. Гончаренко С.У. Фізика .Підручник для 11 класу.-К.: Освіта, 1997.-   с.0 
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16.  Коршак Є.В та інш Фізика, 7 кл.: Підручник для  серед. загальноосвіт. шк./ Є.В.Коршак, 

О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко - Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1998.-168 с. 

17. Коршак Є.В та інш Фізика, 8 кл.: Підручник для  серед. загальноосвіт. шк./ Є.В.Коршак, 

О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко - Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1999.-192 с. 

18. Коршак Е.В. та інш. Фізика, 9 кл. Підруч. для серед. загальноосвіт. шк./ Є.В.Коршак, 

О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко -2-ге вид. доп. - Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2001.-232 с. 

19. Коршак Є.В.та інш.Фізика,10кл:Підруч.для серед. загальноосвіт. навч. закл./ 

Є.В.Коршак,О.І.Ляшенко,В.Ф.Савченко.-Фізика: Підруч. Для 9 кл. Серед. Шк...- 2-ге вид.- К.: Освіта, 

1993.- 208 с  

23.Сиротюк В.Д. Фізика. Підручник для 7 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів (шкіл, 

класів)інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із вадами психічного розвитку).-К.: Благосвіт.-2001.-159 с.  

24. Сиротюк В.Д. Фізика. Підручник для 8 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів 

(шкіл, класів)інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із вадами психічного розвитку).-Х.:Прапор.-

2001.-156 с.  

25. Сиротюк В.Д. Фізика. Підручник для 9 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів 

(шкіл, класів)інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із вадами психічного розвитку).-Х.:Прапор.-

2001.-144 с.  

 

Допоміжна література 
1. Шарко В.Д. Збірник запитань і завдань з методики навчання фізики. Посібник для 

студентів .- Херсон,Вид-во ХДУ,2006.-112 с. 

2. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. 4.2/ Под ред. В.П. 

Орехова, А.В. Усовой. - М.: Просвещение, 1980. - 256 с. 

3. Методика преподавания физики в средней школе. / Под ред. .Е.Каменецкого, 

4. Л.А. Ивановой - М.: Просвещение, 1987 - 320 с. 

5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія 7-12 

класи/ Київ: Перун, 2005. - 79 с. 

6. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Демонстраційні комп'ютерні моделі в системі 

засобів формування фізичних понять - Вінниця: ВДПУ, 2008. -110 с. 

7. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Пасічник Ю.А. Фізичні величини. Закони. 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. - 57 с. 

8. Д. Корж, В. П. Орлов - М.: Просвещение, 1980. - 176 с. 

9. Викладання фізики в 10 класі середа, школи: Посібник для вчителів/А. А. Ванєев, 

Е. Г. Зубицька, О. Ф. Лруніна - К.: Рад. шк. 1980. - 159 с. 

10. Винниченко В.Є. Фізичний практикум. Посібник для вчителів.- К.: Рад.шк., 1959. 

- 442 с. 

11. Воловик П.М. Фізика: Для університетів,- К.; Ірпінь: Перун, 2005. - С. 13-26. 

12. Дидактический материал по физике: 10 класе. Пособие для учителей/ И..М. 

Мартынов, З.Н. Хозяинова, В.А.Буров; Под ред. В.А. Бурова- М.: Просвещение, 1980. - 96 с. 

13. Коршак Е..В., Миргородський Б.Ю. Методика и техника школьного физического 

зксперимента. Практикум. Учеб. пособие для пед. Ин-тов. - Киев: Вища школа, 1981.- 280 с. 

14. Розенберг М. Методика навчання фізики в середній школі. Молекулярна фізика. 

Основи електродинаміки. Посібник для вчителів. - К.: Рад. шк., 1973. - 238 с. 

15. Орлов В. П., Корж 3. Д. Преподавание физики в 10 классе средней школы: 

Пособие для учителя.- М: Просвещение. 1986. -125 с. 
16. Журнали «Фізика і астрономі в сучасній школі» 2010-1016 рр. 

17. Журнали Фізика в школах України Випуски 2010-2016 рр 
 

Інформаційні ресурси 
INTERNET – ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET). 

 

1. http://fizik.bos.ru/ - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной школы.  

http://fizik.bos.ru/
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2. http://www.fizika.ru/ - Сайт для учащихся и преподавателей физики. Здесь 

размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания 

лабораторных работ, обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, 

методические разработки. 

3. http://physicomp.lipetsk.ru/ - Электронный журнал "Физикомп" - Материалы для 

изучения физики. 

4. http://xpt.narod.ru/ - Проверка знаний учащихся по школьному курсу физики. 

http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://xpt.narod.ru/

