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У посібнику розкриваються науково-теоретичні основи шкільного фізично
го експерименту як ефективно діючої педагогічної системи у процесі навчання 
фізики, аналізуються різні види навчального експерименту, принципи функ
ціонування шкільного кабінету фізики, шляхи і способи оптимізації педаго
гічного процесу в сучасній школі при вивченні фізики та сучасні тенденції й 
основні напрямки вдосконалення системи ШФЕ з оптики.

Описане нове сучасне обладнання з оптики та методика і техніка виконання 
на його основі демонстраційних і лабораторних дослідів у відповідності до ді
ючої програми шкільного курсу фізики, що підвищують ефективність вивчен
ня оптики й активізують самостійну пізнавально-пошукову діяльність учнів 
у поєднанні із сучасними інформаційними технологіями й комп’ютерними 
засобами їх реалізації у навчальному процесі.

Для вчителів фізики з метою реалізації та запровадження сучасних тех
нологій у методику вивчення оптики за різнопрофільними програмами, буде 
корисний студентам фізико-математичних факультетів педагогічних ВНЗ й 
усім, кого цікавлять проблеми поліпшення фізичної освіти у загальноосвітніх 
навчальних закладах.
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