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Юний друже!
Очевидно, ти вже вибрав напрям своєї творчої діяльності,
ти обрав фізику – основну науку про природу. Вона розширить
твій світогляд, розвине мислення, сформує навички
дослідницької роботи. Вона навчить тебе бачити, розуміти і
пояснювати явища, що відбуваються навколо: у природі,
виробництві, побуті.
Ти удосконалиш свої уміння і навички, багаторазово і
систематично, з високою ретельністю відтворюватимеш
вимірювання і експерименти, творитимеш нове, незнане.
Ти матимеш можливість самостійно дослідити і пояснити
те чи інше явище, вивчити той чи інший закон, поставити багато
"чому"? і шукати на них відповідь. Працюватиме думка,
формуватиметься логіка, висуватиметься гіпотеза, виникатиме
дискусія, народжуватиметься істина.
Крім спілкування з ровесниками, ти підтримуватимеш
взаємні стосунки з доброзичливими, мудрими наставниками, що
"не вестимуть за руку", а спрямовуватимуть самостійний рух
твоєї обдарованості, допоможуть досягти вершин пізнання,
прокладаючи до них стежки.
Знай, що поліпшити біосистеми, екологію, технічний
прогрес і інше можна за допомогою нових технологій, у
виробленні яких пріоритет належить фізиці. Це і електронна
мікроскопія,
і
реєстрація біопотенціалів, лазерна терапія,
радіоактивні ізотопи, нанотехнологія, мембранна технологія і
багато відкриттів у науці.
Знай, що характерною ознакою нашого часу є взаємне
проникнення окремих наук, утворення комплексних знань та
їх швидкий розвиток. Так, знедавна діє нова наука

біофізика, що включає молекулярну, клітинну та біофізику
складних систем.
Фізика - це наука, яка працює на всі науки і навпаки.
Ти вирішив самостійно вивчити курс фізики 7 класу.
Для цього я пропоную тобі програму індивідуального її
вивчення. В програмі вміщено матеріал, який ти повинен
повторити, щоб опанувати новий теоретичний матеріал, а
також досліди, які повинен проробити за даною темою,
лабораторні роботи. Ти зобов'язаний розв'язати певну
кількість задач і пройти тестування за вивченою темою.
Ти можеш опанувати тести раніше за своїх ровесників,
ти вивільниш час для вивчення інших предметів або ж для
більш складних досліджень.
У будь-який час ти можеш отримати консультації, для
тебе відкриті двері фізичної лабораторії, ти можеш, за
бажанням, відвідувати уроки фізики, ти сам керуєш вивченням
предмету.
При вивченні "Фізики-7" ти можеш користуватись
будь-яким посібником і підручниками, можеш розв'язувати
додаткові задачі, робити досліди і спостереження.
При вивченні фізики вникай у суть явища, роби
малюнки, графіки, спостереження досліди, пояснюй
формули, які відображають математичну залежність між
фізичними величинами.

Я щиро бажаю тобі стати науковцем,
з повагою і найкращими побажаннями твій
учитель фізики
Коміренко М.М.
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