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Мартинюк Олександр Семенович : біобібліогр. покажч. до 50-річчя 

від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. 

І. П. Сидорук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 60 с. – (Серія 

«Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки»). 

 

 

 

 

 

 

Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею доктора 

педагогічних наук, професора кафедри експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки – Олександра Семеновича 

Мартинюка. 

Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1993 

до 2016 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 

покажчиками.  

Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 

стандартами. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.  
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Martyniuk Oleksandr Semenovych : bio-bibliographical index to the 50-

th anniversary / Lesya Ukrainka Eastern European National University, Library ; 

compiled by І. P. Sydoruk. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National 

University, 2017. – 60 p. – (Series «Lesya Ukrainka Eastern European Nanional 

University scientists’ bio-bibliography»). 

 

 

 

 

The bio-bibliographical index prepared to jubilee of the doctor of 

pedagogical sciences, professor of the department of experimental physics and 

technologies’ information measuring of Lesya Ukrainka Eastern European 

National University – Oleksandr Semenovych Martyniuk.  

The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the 

period from 1993 tо 2016, and biographical essay. The edition is added with 

auxiliary indexes. 

The bibliographical description of the publications is compiled in 

accordance with the valid standards. 

The book is appointed to scholars, teachers, post-graduates, students. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 
 

Біобібліографічний покажчик підготовлено з нагоди 50-річчя доктора 

педагогічних наук, професора кафедри експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки Мартинюка Олександра Семеновича. 

Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових 

праць та допоміжні покажчики. 

Хронологічний покажчик наукових праць професора О С. Мартинюка 

представлено в другому розділі посібника. Він включає перелік авторефератів 

та дисертацій на здобуття наукового ступеня, монографії, навчально-методичні 

матеріали, статті із наукових збірників, матеріалів наукових конференцій та 

інші публікації, які розкривають аспекти діяльності науковця з 1993 до 2016 

року. 

Перелік науково-дослідницьких учнівських робіт слухачів МАН 

підготовлених під керівництвом О. С. Мартинюка вміщено в третьому розділі 

покажчика.  

У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 

порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 

після бібліографічного опису документа.  

Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 

мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 

допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний 

покажчик назв праць науковця.  

Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 

Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 

подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 

«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 

Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 

7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках в библиографическом описании». 

При відборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 

бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек України.  
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
 

Мартинюк Олександр Семенович, народився 13 січня 1967 року у селі 

Миляновичі Турійського району. Закінчив у 1982 році Миляновичівську 

восьмирічну школу й продовжив навчання у Ковельській середній школі № 3. 

Після її закінчення, у 1984 році, вступив на фізико-математичний факультет 

Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (нині 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). З 1985 по 

1987 роки – служба в рядах Збройних Сил. У 1991 році закінчив навчання в 

інституті, отримав спеціальність «Учитель фізики та математики 

загальноосвітньої школи».  

З 1991 року працював на кафедрі загальної фізики та методики 

викладання фізики на посаді старшого лаборанта лабораторій радіо-, 

електротехніки. 1994–1998 рр. – навчання в аспірантурі (заочно) при кафедрі 

загальної фізики та методики викладання фізики Волинського державного 

університету імені Лесі Українки. Кандидатська дисертація «Засоби сучасної 

електроніки й комп’ютерної техніки в навчальному експерименті з фізики» 

(спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) успішно 

захищена у спеціалізованій раді Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова (м. Київ) 16 лютого 2001 року. Науковий керівник – 

професор Л. Р. Калапуша. З вересня 2001 року працював на посаді старшого 

викладача, а з травня 2003 року – на посаді доцента. 

Розробив і проводить заняття з курсів «Автоматизація фізичного 

експерименту», «Комп’ютерна графіка та дизайн», «Автоматизовані системи 

збору даних», «Прикладні комп’ютерні програми», «Радіоелектроніка», 

«Мікропроцесорна техніка». Працює над комплексною темою кафедри 

«Розвиток дидактичних функцій методів фізичної науки», розробляючи напрям 

«Використання засобів мікроелектроніки та комп’ютерної техніки в 

навчальному експерименті з фізики».  
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З 2010 р. по 2014 р. перебував у докторантурі. 27 травня 2015 р. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.06 у Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ) захистив 

докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади виконання 

комп’ютерно-орієнтованого фізичного експерименту в процесі навчання 

майбутніх учителів фізики». Науковий консультант – О. І. Ляшенко, доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар 

Відділення загальної середньої освіти НАПН України. Від 2016 р. і дотепер – 

професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних 

технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки.  

Науковий доробок складає більше 100 публікацій, серед яких: 

монографія, навчальні посібники, статті у вітчизняних фахових виданнях, 

свідоцтва про авторські права на навчальні комп’ютерні програми. Постійно 

бере участь у роботі наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Був учасником ІІ Міжнародної наукової школи для науково-педагогічних 

працівників у Європейському центрі ядерних досліджень (ЦЕРН) у м. Женева 

(Швейцарія), член журі Всеукраїнського турніру юних винахідників та 

раціоналізаторів. 

Працював (за сумісництвом) учителем фізики Луцької гімназії № 21 імені 

Михайла Кравчука. Керує секцією «Електроніка та приладобудування» 

Волинської обласної Малої академії наук України. Щорічно з 1996 року слухачі 

секції стають переможцями та призерами обласного та Всеукраїнського 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт. За цей період підготовлено 

близько 60 слухачів до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, з яких 

приблизно 20 стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту 

учнівських наукових робіт та інших наукових форумів. 

О. С. Мартинюк постійно готує команди на Всеукраїнські турніри, є 

одним із засновників та членом журі обласної олімпіади з робототехніки. 

Щороку бере активну участь в організації роботи обласної літньої школи 
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«Основи мікроелектроніки та робототехніки». З 2016 року керує роботою 

аспіранта В. В. Бондарука за спеціальністю 014 «Середня освіта: (фізика)».  

За плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений нагрудним 

знаком «Відмінник освіти України», медаллю Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова «За визначний внесок у поширення ідеї 

єдності Європи», Почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і 

науки України, Волинської обласної держадміністрації, обласного та міського 

управлінь освіти. 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ПРОФЕСОРА МАРТИНЮК ОЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА 
 

Автореферати та дисертації на здобуття наукового ступеня 

2000 

1. Мартинюк О. С. Засоби сучасної електроніки й комп’ютерної техніки в 

навчальному експерименті з фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.02 / Мартинюк Олександр Семенович ; Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 19 с. – укp. 

2. Мартинюк О. С. Засоби сучасної електроніки й комп’ютерної техніки в 

навчальному експерименті з фізики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 

Мартинюк Олександр Семенович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 

Луцьк, 2000. – 175 арк. – Бібліогр.: арк. 136–151. – укp. 

2015 

3. Мартинюк О. С. Теоретико-методичні засади виконання комп’ютерно-

орієнтованого фізичного експерименту в процесі навчання майбутніх 

учителів фізики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Мартинюк 

Олександр Семенович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. 

– 40 с. : рис. – укp. 

4. Мартинюк О. С. Теоретико-методичні засади виконання комп’ютерно-

орієнтованого фізичного експерименту в процесі навчання майбутніх 

учителів фізики : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Мартинюк Олександр 

Семенович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Київ, 2015. – 427 арк. 

– Бібліогр.: с. 354–391. – укp. 
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Монографії та навчально-методичні матеріали 
2002 

5. Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних 

технологій : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2002. – 204 с. : іл. – Бібліогр.: 

с. 197–201. 

Співавт.: Л. Р. Калапуша, І. Г. Мірошниченко. 

2003 

6. Тестові завдання для вступників. Фізика. – Вид. 4-е. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі 

Українки, 2003. – 135 с. 

Співавт.: М. С. Богданюк, В. В. Божко, О. М. Бірук, В. П. Доскоч, 

С. А. Федосов, Г. П. Шаварова. 

2007 

7. Тестові завдання для вступників. Фізика. – Вид. 5-е. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі 

Українки, 2007. – 147с. 

Співавт.: М. С. Богданюк, В. В. Божко, О. М. Бірук, В. П. Доскоч, В. П. Муляр, 

С. А. Федосов, Г. П. Шаварова. 

2013 

8. Автоматизація фізичного експерименту : робоча програма вибіркової навч. 

дисципліни / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т, Каф. 

загальної фізики та методики викладання фізики. – Луцьк : СНУ ім. Лесі 

Українки, 2013. – 9 с. 

9. Автоматизовані системи збору даних : робоча програма вибіркової навч. 

дисципліни / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т, Каф. 

загальної фізики та методики викладання фізики. – Луцьк : СНУ ім. Лесі 

Українки, 2013. – 9 с. 

10. Комп’ютерна графіка : робоча програма вибіркової навч. дисципліни / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т, Каф. загальної фізики та 

методики викладання фізики. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 9 с. 
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11. Комп’ютерний дизайн : робоча програма вибіркової навч. дисципліни / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т, Каф. загальної фізики та 

методики викладання фізики. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 9 с. 
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III. О С. МАРТИНЮК – НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

ПЕРЕМОЖЦЯМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-

ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
 

Не менш важливим є й те, що з початку 2000-х років особливо 

активізувалось використання мікроконтролерної схемотехніки та засобів нових 

інформаційно-комунікаційних технологій у тематиці наукових робіт учнів-

слухачів Малої академії наук України. Зокрема у значній частині робіт, з якими 

учні здобули перемоги по секціях техніко-технологічного відділення 

Волинської Малої академії наук України (керівник доцент О. С. Мартинюк), 

використано елементи сучасної мікроелектроніки та комп’ютерної техніки. 

 Наведемо назви тем наукових робіт та прізвища учнів, які стали 

переможцями ІІІ заключного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт. 
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1. «Інформаційно-вимірювальний комплекс для навчального експерименту з 

фізики» (І місце, Шелестюк Сергій, Луцька гімназія № 21 імені Михайла 

Кравчука); 
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2. «Нові інформаційні технології в навчальному експерименті з фізики» (ІІІ 

місце, Масюк Володимир, Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука); 

2004 

3. «Автоколивальна система на основі дії сил сухого тертя» (ІІ місце, Швай 

Олександр, Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького); 

2005 

4. «Віртуальні вимірювальні прилади» (ІІІ місце, Куксо Олексій, ЗОШ № 26 

м. Луцьк); 

2006 

5. «Розробка та перспективи впровадження технологій теплових помп» (ІІ 

місце, Мандзюк Максим, Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука); 
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7. «Універсальний програматор для мікроконтролерів» (ІІІ місце, 
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(ІІ місце, Мартинюк Олександр, Луцька гімназія № 21 імені Михайла 

Кравчука);  

10. «Інформаційно-комунікаційні технології в експериментально-дослідницькій 

роботі» (ІІІ місце, Редчук Богдан, Волинський обласний ліцей-інтернат); 
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11. «Автоматизована система збору даних для вимірювальних лабораторій» 

(ІІ місце, Мартинюк Олександр, Луцька гімназія № 21 імені Михайла 
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12. «Інформаційно-вимірювальний комплекс для експериментально-

дослідницької роботи з механіки» (ІІІ місце, Мельник Іван, Луцька гімназія № 

21 імені Михайла Кравчука); 
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13. «Програмно-апаратні засоби National Instruments в експериментально-

дослідницькій роботі з фізики» (ІІІ місце, Нікітін Максим, Волинський 

обласний ліцей-інтернат). 
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Автоколивальна система на основі дії сил сухого тертя 33 

Автоматизація фізичного експерименту 8,15  

Автоматизовані системи збору даних 9 

Апаратно-програмний комплекс на основі машини Атвуда для навчального 

експерименту з механіки 55 

Апаратно-програмні системи навчального призначення 61 

 

Базовий прилад модульної системи електронних вимірювальних приладів 77 

Базовий прилад установки для електростатичних вимірювань 35 

 

Вдосконалення модульної системи електронних вимірювальних приладів 80 

Вивчення основ мікроелектронної схемотехніки в системі фахової підготовки 

студентів-фізиків 56,62 

Виготовлення омметра та вольтметра змінного струму у шкільних умовах 37 

Використання ЕОМ в навчальному експерименті з фізики 20 

Використання інформаційно-вимірювального комплексу на базі ПЕОМ до 

розв’язування експериментальних задач 87 

Вимірник індукції магнітного поля компенсаційного типу 81 

Вимірювальні прилади на мікроконтролерах для навчального фізичного 

експерименту 38 

Вимірювання значень фізичних величин 105 

Вимірювання фізичних величин в ШФЕ за допомогою сучасних комп’ютерів 82 

Віртуальні інформаційно-вимірювальні системи в навчальному експерименті з 

фізики 36 

Впровадження та використання засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальному фізичному експерименті (на прикладі освітньої 

програми National Instruments) 103 

 

Генератор лінійно змінюваного струму для перевірки закону електромагнітної 

індукції 76 

Графіки руху тіла 106 

 

Деякі аспекти вивчення технічних засобів навчання 88 

Дослідження роботи функціональних вузлів цифрової схемотехніки програмно-

апаратними засобами National Instruments 93 

Дослідження фоторезистивних елементів за допомогою ЕОМ 86 

 

Електронний секундомір із цифровим відліком для навчальних дослідів із 

фізики 22 

Електронний частотомір з цифровою індикацією 75 

ЕОМ в навчальному експерименті з фізики 26 
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Засоби графічного програмування у формуванні інформаційної компетентності 

майбутніх учителів фізики 40 

Засоби електроніки та комп’ютерної техніки в навчальному експерименті з 

механіки 31 

Засоби машинної імітації та графічного програмування у фаховій підготовці 

майбутніх учителів фізики 94 

Засоби сучасної електроніки й комп’ютерної техніки в навчальному 

експерименті з фізики 1,2 

 

Із досвіду підготовки фахівців у галузі освітньої робототехніки 100 

Імітаційне моделювання роботи напівпровідникових біполярних і польових 

транзисторів 45 

Інновації у навчанні студентів-фізиків основам автоматизації фізичних 

досліджень та експерименту 63 

Інформаційно-комунікаційні технології в процесі підготовки майбутніх 

учителів фізики 41 

 

Композиційний лабораторний практикум на основі апаратно-програмних 

засобів Multisim-LabVIEW-ELVIS II 57 

Комп’ютерна графіка 10 

Комп’ютерне моделювання в навчальному фізичному експерименті 27 

Комп’ютерний дизайн 11 

Комп’ютерні моделі у шкільному курсі фізики 23 

Конструктивно-технічна  діяльність як чинник удосконалення професійної 

підготовки майбутніх фахівців 51 

 

Математичне моделювання при розв’язуванні задач з фізики 24 

Метод вимірювання ЕРС самоіндукції у навчальному експерименті з фізики 19 

Методические аспекты формирования профессиональной компетентности 

будущих учителей физики к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном физическом эксперименте 89 

Методические и технологические аспекты подготовки будущих учителей 

физики к использованию средств микроэлектроники в экспериментально-

исследовательской работе 64 

Методичні аспекти навчання студентів-фізиків основам робототехніки 58 

Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізики та інформатики до 

використання прикладного програмного забезпечення 52 

Методологічні проблеми впровадження в навчальний процес інформаційно-

комунікаційних технологій та інноваційних методик 99 

Мікшер для шкільної відеостудії 28 

Моделювання перехідних процесів у лінійних електричних колах засобами 

візуального програмування 46 

Моделювання та дослідження електронних пристроїв 12 

Моделювання та дослідження радіоелектронних схем програмним комплексом 

NI Multisim у навчальному експерименті  з фізики 47 
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Навчальна практика. Обчислювальна 13 

Навчальний фізичний експеримент: його роль, основні вимоги до нього та 

оцінка ефективності у формуванні творчої активності учнів і студентів 70 

Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій 

5 

Нові інформаційні технології в навчальному фізичному експерименті 32 

Нові інформаційні технології у конструктивно-технічній діяльності як засіб 

активізації самостійної роботи учнів 39,48 

 

Организация и результаты научно-исследовательской работы в технико-

технологическом отделении Малой академии наук 90 

Організація самостійної роботи учнів з фізики на основі використання методу 

моделювання 29 

Основи програмування мікроконтролерних систем 16 

Основи програмування мікроконтролерної схемотехніки в системі фахової 

підготовки майбутніх учителів фізики та інформатики 59 

Основи сучасної електроніки 17 

Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутніх учителів фізики 101 

Особливості методики навчання студентів (майбутніх учителів фізики та 

загальнотехнічних дисциплін) основ мікроелектроніки та освітньої 

робототехніки 71 

Особливості підготовки фахівців у галузі освітньої робототехніки 65 

 

Підвищення ефективності вимірювання фізичних величин в ШФЕ 78 

Підготовка майбутніх учителів фізики до використання автоматизованих 

систем збору даних (на прикладі модуля m-DAQ та програмних засобів 

LabVIEW) 53 

Підготовка майбутніх учителів фізики до використання засобів 

мікроелектроніки та комп’ютерної техніки в навчальному фізичному 

експерименті 14 

Підготовка майбутніх учителів фізики до використання комп’ютерно-

орієнтованого фізичного експерименту 102 

Прилад для вивчення процесів модуляції і детектування 79 

Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції 18 

Прилад для вимірювання малих напруг і струмів в умовах навчального 

експерименту 21 

Прилади для електростатичних вимірювань із використанням 

електромеханічних перетворювачів 34 

Прикладне графічне програмування в науково-дослідницькій роботі з фізики 91 

Прикладні пакети імітаційного моделювання для навчального процесу та 

наукових досліджень 60 

Проблеми та перспективи підготовки фахівців у галузі освітньої робототехніки 

74 
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Програмні засоби National Instruments у професійній підготовці майбутніх 

учителів фізики та інформатики 92 

Програмні та апаратні засоби для навчального експерименту з фізики, 

реалізовані за технологією віртуальних приладів (VI) 42 

Програмно-апаратні засоби NATIONAL INSTRUMENTS в експериментально-

дослідницькій роботі з фізики 95 

Проектування та технологія виготовлення інформаційно-вимірювальних систем 

для експериментально-дослідницької роботи з фізики 54 

 

Робототехніка в рамках вітчизняного освітнього процесу 66 

Розвиток творчих здібностей учнів при використанні комп’ютерної техніки 83 

Розробка та виготовлення вимірювальних приладів на мікроконтролерах як 
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