
Знайомство з підручником 



Фізика 
Підручник для 10 класу  

закладів загальної середньої освіти 
(профільний рівень, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом  

Локтєва В. М.) 

За редакцією  Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.  



Фізика. 10 клас 

Підручник створений авторським колективом досвідчених педагогів та науковців.  
Серед авторів — доктори фізико- математичних наук, професори, заслужені діячі науки 
України:  
 

 В. Г. Бар’яхтар академік НАН України, Герой України; 
 С. О. Довгий. академік НАН України. 
 
 
До складу авторського колективу також входять учителі фізики з багаторічним педагогічним стажем, 

учителі-методисти, відмінники народної освіти України Ф. Я. Божинова та О. О. Кірюхіна. 



Фізика. 10 клас 

• матеріалів для мотивації навчальної 
діяльності; 

• алгоритмів розв’язування основних 
типів фізичних задач; 

• завдань для самоперевірки; 

• покрокових описів лабораторних робіт  
та експериментальних завдань; 

• тематичного узагальнення  
та систематизації; 

• прикладів практичного застосування 
фізики; 

• відомостей про досягнення фізики  
й техніки в Україні. 

Підручник вирізняє наявність: Інтернет-підтримка підручника 
і забезпечить можливість: 

• виконати інтерактивні тестові завдання; 

• переглянути відеоролики, що 
унаочнюють фізичні досліди або 
процеси; 

• ознайомитися з додатковими 
відомостями, пов’язаними зі змістом 
параграфів. 



Фізика. 10 клас 

• Зміст навчального матеріалу орієнтований на ефективне формування предметних  
і ключових компетентностей. 

• Різнорівневий характер подання навчального матеріалу надає можливості для 
навчання за індивідуальними освітніми траєкторями. 

• Стиль і мова викладу дозволяють учням і ученицям самостійно опановувати матеріал. 

• Достатня кількість вправ, задач, експериментальних завдань забезпечує діяльнісний 
підхід до навчання. 



Фізика. 10 клас 

Запропонована авторами структура підручника надає вчителю майже готові сценарії 
уроків. Залежно від мети й завдань конкретного уроку та рівня підготовки класу вчитель 
може легко адаптувати їх на свій розсуд. 

Мотивуючий вступ 
(сприяє зануренню 
у проблему) покликаний 
по-справжньому 
зацікавити дитину. 

Теоретичний матеріал 
поділено на блоки-рубрики. 
Їхні назви допомагають 
школярам сфокусуватися 
під час опанування 
навчального матеріалу. 



Фізика. 10 клас 

Рубрика «Підбиваємо підсумки», 
що завершує кожний параграф, 
допомагає виявити головне 
в параграфі. 

Стиль подання матеріалу враховує специфіку  мислення сучасної дитини. 
Так, інформація, первинне знайомство з якою відбулося в курсі фізики 
основної школи, подана у вигляді узагальнюючих таблиць 
або за допомогою інфографіки. 



Фізика. 10 клас 

У текстах параграфів наведено 
запитання-звернення до учнів. 

Для більшості типових задач наведено 
покрокове розв’язання. 

Автори підручника допомагають школярам навчитися свідомому 
застосуванню отриманих знань. 



Фізика. 10 клас 

Наприкінці кожного параграфа 
подано запитання для контролю. 
Відповіді на них є в тексті 
відповідного параграфа. 

Виявити компетентність учням допоможуть завдання рубрики «Вправа». Ці завдання 
диференційовано за рівнями складності — від доволі простих, що потребують лише 
уважності, до творчих, розв’язуючи які слід виявити кмітливість і наполегливість. 



Фізика. 10 клас 

Після кожного розділу запропоновано 
орієнтовні теми проектів, теми 
рефератів і повідомлень, теми 
експериментальних досліджень. 



Фізика. 10 клас 

Наприкінці підручника наведено 
описи лабораторних робіт. 

Майже після кожного параграфа 
подані експериментальні 
завдання, які не потребують 
спеціального обладнання та легко 
виконуються в домашніх  умовах. 

Формуємо узагальнене експериментальне вміння 



Фізика. 10 клас 

Сторінки «Підбиваємо підсумки розділу» 
допомагають учням систематизувати вивчений 
теоретичний матеріал. 

Завдання для самоперевірки призначено 
для оцінювання учнями рівня своїх 
навчальних досягнень з метою своєчасного 
виявлення й усунення прогалин у знаннях. 

Систематизуємо та узагальнюємо знання 



Фізика. 10 клас 

Теоретичну частину підручника 
доповнено рубриками 
«Енциклопедична сторінка», 
«Фізика і техніка в Україні», 
«Фізика в цифрах» та «Професії 
майбутнього». Матеріал, 
поданий  у цих рубриках, 
стимулює пізнавальний інтерес 
учнів, сприяє їх профорієнтації та 
вихованню національної 
свідомості. 

Систематизуємо та узагальнюємо знання 



Контакти: 

Головний редактор відділу (e-mail): 

Кирюхіна Олена Олександрівна 
phys-mat@ranok.com.ua 

  



Видавництво «Ранок»: 

вул. Космічна, 21-а, м. Харків, 61145 

тел./факс: (057) 701-11-22, 

office@ranok.com.ua 

www.ranok.com.ua 

www.e-ranok.com.ua 

 

Відділ реалізації: 

тел./факс: (057) 727-70-80,  

е-мail: сommerce@ranok.com.ua 


