
Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді 

Інформаційно-бібліографічний відділ 

 

 

ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ 
 

 

 

фізика 
 

 Шановний користувачу! Ми раді 

поділитися з тобою доброю новиною: у нашій 

бібліотеці відкрився інтернет-центр, де віднині 

можна безкоштовно скористатися комп`ютером і 

попрацювати в Інтернеті. 

 Ми щиро і радо запрошуємо тебе до нашої 

бібліотеки і пропонуємо тобі на спробу 

проглянути кілька цікавих і корисних сайтів з 

фізики: 

 

 

1.http://www.fxyz.ru/ – довідково-навчальний сайт 

«Fxyz». На ньому можна знайти формули 

обчислення фізичних процесів. 

2.http://physics.ru/ – сайт «Физика» з циклу 

«College.ru». Сайт буде корисний як учням так і 

вчителям. Містить докладний теоретичний 

матеріал з усіх галузей фізики, формули і наочні 

моделі фізичних процесів, задачі з фізики і 

приклади їх розв`язання, регламентуючі 

документи стосовно навчання, інформацію про 

проведення навчальних олімпіад, розробки уроків,  
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посилання на корисні інтернет-ресурси і багато 

чого іншого.  

3.http://www.femto.com.ua/ – український (але 

російськомовний) сайт «Физическая 

энциклопедия». Сайт являє собою електронну 

фізичну енциклопедію, де можна знайти короткі 

роз`яснення всіх фізичних понять. 

4.http://fizika.hut.ru/ – російський навчальний 

сайт «Физик» містить короткі конспекти всіх 

навчальних тем зі шкільного курсу фізики, основні 

формули та поняття. 

5.http://e-science.ru/ – «Портал естественных 

наук». Тут можна знайти скорочений теоретичний 

матеріал з усіх розділів фізики. 

6.http://www.physbook.ru – сайт «Рhisbook». На 

цьому сайті можна знайти наукові статті та 

розділи зі шкільних та вузівських підручників з 

фізики, згруповані за тематичним принципом. 

7.http://www.afportal.ru – «Астрофизический 

портал» містить найрізноманітніші за тематикою 

та рівнем складності задачі і тестові завдання з 

фізики та астрономії. 

8.http://www.fizika.ru – російський сайт 

«Физика.ру» для учителів і учнів. Містить 

електронні підручники з фізики, медіалекції, тести 

задачі з відповідями, розробки уроків з фізики та 

інші цікаві матеріали. Для отримання доступу до 

матеріалів потрібна реєстрація. 

 

 

 

 Не знайшов потрібної інформації? Не хочеш 

користуватися даними з Інтернету? Не 

засмучуйся! Ти можеш звернутися до чергового 

бібліографа, який радо допоможе знайти потрібну 

інформацію за систематичною картотекою статей 

або електронними базами даних бібліотеки. 
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