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Зошит для лабораторних робіт призначений для учнів 11–х класів загально-
освітніх навчальних закладів України. У виданні представлені всі лабо-
раторні роботи, які запропоновані навчальними програмами двох рівнів:  
стандарту (позначені зірочкою) та академічному. 
 Кожна робота пропонує алгоритм виконання, який має допомогти 
учням під час вимірювання і обчислення фізичних величин, побудови гра-
фіків, заповнення таблиць тощо. 
 Використання зошита дозволить: скоротити і полегшити роботу учня 
та вчителя під час проведення досліджень, оформленні і перевірці робіт; 
звільнити час для виконання творчих завдань та набуття експерименталь-
них навичок. Представлений в зошиті підготовчий матеріал до виконання 
схем, розрахунків, заповнення таблиць має певну виховну функцію – при-
вчити учнів до грамотного, акуратного, естетично правильного оформлен-
ня письмових робіт з фізики, зокрема лабораторних.
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