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Лекцы! -  камп’ютэр -  прэзентацьи
У наш час задача разв1цця творчых здольнасцяу асноунай масы студэнтау з'яуляецца сацыяльным 

заказам фамадства, якое стварае маггэрыяльныя умовы для яе паспяховага рашэння у астэме 
адукацык

Сучасная педагопка, у тым глку I дыдактычныя тэхнагот, не мог/ць абыйауся без камп’ютара i яго 
неабмежаваных магчымасцей. Дьщакгыка латрабуе ад ydx тыпау заняткау (лекцыйных, семнарсюх, 
практычных i лабараторных), у першую чарту, дакладнасц! i наглядна^, сувяз! тэорьн з практыкай, 
прафеайнай наюраванасц! i адваротнай сувяз! пaмiж выкладчыкам i студэкгам.

Як ведома, змест лекцы! (яго аб’ем) вызначаецца не толью тэмай, але i часам., ж  адводзщца на 
засваенне вучэбнага матэрыялу. Пры гэтым яго практичная значнасць падаецца з дапамогай 
адпаведных навукова-тэхычных звестак i прыкладау практычнага прымянення фз!чных з'яу, законау i 
тэхнчных распрацовак. Дакладнасць выкпадання лекцыйнага матэрыялу вызначаецца яго аб’емам, 
Але абмежаванасць лекцыйных гадзм прыводаць да канспектыунаау i дэкларатыунасц|‘ працэсу 
выкладання, пры гэтым вятоя  надзея ускладаецца на юруемую самастойную работу студэнтау, якая у 
сучасны момант знахадцца на стады! станаулення.

Адваротная сувязь, якая паказвае не толью узровень выкладання, але i узровень засваення 
лекцыйнага матэрыялу на звычайных лекцыях традыцыйнай формы чытання, як правта, адсутн1чае, 
што кампенсуецца на iHiubix тыпах заняткау.

Нагляднасць. Гэта аснова ydx лекцый па прыродазнаучых дысцыплЫах (ф1з1цы, xiMii, 6i«norii. 
геафафн i \иш). Гэта адна з умоу аргаызацьн вучэбных заняткау, якая адноацца да сацыяльна- 
педагапчнай фупы. На сучасным этапе разв!цця асгэмы адукацьн узн1кги новыя дыдактычныя 
канцэпцьп, звязаныя з камп’ютарным1 тэхналопям! у навучанм i вучэнн, яюя nepacrani ужо нааць 
«аспекгны» характар, з’явтася цэласнасць ix выкарыстання. 3 ix дапамогай узровень нагладнасц1 рэзка 
павышаецца, што спрыяе больш эфектыунаму засваенню вучэбнага матэрыялу. Традыцыйнага 
навучання сення ужо няма нават у сярэдняй школе.

Сучасныя камп’ютары i ix праграмнае забеслячэнне дазваляюць прытрымл1вацца гэтых дыдактьм- 
ных прынцыпау на высоюм метадычным узроунк Таюя камп’ютарныя 1нструментальныя прафамы як 
Microsoft Power Point дазваляюць прадастауляць вучэбны матэрыял у выгпядзе экранных прэзенгацый 
(тэкст, рысуню, схемы, формулы, фатафафн вучоных i г. д.) выкананых у каляровым варыянце.. розным 
шрыфтамк Пры гэтым працэс паказу можа быць як статычным, так i дынам!чным, У любы момант 
можна ажыццяв1ць паутор тага щ мшага кадра, выдзягоць галоунае, зрафць параунанне i высновы.

Вучэбны матэрыял па курсе агульнай ф!зю, як Hi адз1’н друп, добра падыходаць да структуравання i 
паказу на экране з дапамогай камп’ютарнай вщэатэхнм. Ддным з раздзелау курса з’яуляецца 
«Квантавая ф*зн<а», на вывучэнне якой плануецца 30 гадз!н лекцыйных заняткау, яюх недастаткова, каб 
поунасцю i фунтоуна разглядзець пытанн! цеплавога выпраменьвання, квантавых улаарвасцей 
выпраменьвання, асноу квантавай механм, ф>\ж атамау i малекул, квантавых з’яу у цвердых целах, 
ф т  атамнага ядра i элементарных часцщ.

Таму выкарыстанне камп’ютарных прэзентацый на ydx 15 лекцыях па дадзенаму рэздзелу 
агульнай <\яж садзейннае:
•  павышэнню эфектыунас^ выкладання вучэбнага матэрыялу;
•  павшчзнню вучэбнай шчыльнасц/ выкладання (колькасц! навуковага змесгу, пададзенага у адз!нку 

часу);
•  павышэнню эмацыйнасц! метадау выкладання;
•  самасгойнаау працэсу творчага мыслення;
•  праяуленню прынцыпа даступнасц! у вучэнн!;
•  раскрыццю прафеайнай нагараванаау навучання;
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•  праяуленню эфектыунай нзгляднасц!-;
•  дакладнзсЦ|; тлумачэння i фармул!роваи; ф!згчнь!х паняццяу;
•  праяуленню мастацкага густу (дызайна) пры выканани схем i рысункау;
•  магчымасц! паказу фатзграф!й вучоных, яю'я мзюць дачыненне да таго щ ш ага  навуковага 

адкрыцця;
•  павышэнню эфектыунасц! юруемай самастойнай працы сгудэнтау (студэнт можа карыстацца 

прэзентацыям! у астэмах Internet ц! Intranet);
•  праяуленню алератыунасэд пры змянены зместу асобных кадрау прэзентацьн.

Вопыт прымянення камп'ютарных прэзентацый па квантавай ф!з!цы паказвае, што на 90 м!нут 
тэматычнай лекцьй патрэбна каля 30 прэзентацыйных кадрау, змест кожнага з яюх па аб’ему разшаны 
на 3 ммугы тлумачальна-паказногз лрад’яулення вучэбнага матэрыялу.

Камп’ютарныя тзматычныя прззентацы1, загисаныя на уласны носьб1т студэнта, забяспечваюць яму 
магчымасць арган!зацьн самастойнай працы на уласным камп’ютары у любы вольны час.

Тамм чынам, канцэпцыя актывзацьи працэсу навучання сгварыла такую методыку, якая 
абумоулвае актьвзацыю дзейнаау выкпадчыка i уключае вызначаную астэму метадау навучання.

Кожнь! метад у аднстве са зместам навучання мае арганзацыйную, адукацыйную i разиваючую 
функцы!.! як толью дасятута мэта лекцьй, засБоены новыя веды, дасяжуты вызначаны узровень разв1цця, 
сфармраваны адпаведныя уменн! i навыю, можна л1чыць, што дадзены метад выканау свае функцьн.

Пры гэтым лраблемнае навучанне не выключав тлумачальную функцыю выкпадчыка, якая 
характэрнадля рэпрадукцыйнай дзейнасц|.
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Изучение MS Access
В учебный план математического факультета БГПУ включен курс «Программное обеспечение 

компьютерных технологий» (ПО КТ). Программа обучения содержит несколько самостоятельных модулей.
В докладе приводится подробное описание одного модуля«Информационно-поисковые системы и 

системы управления базами данных MS Access». На его изучение отводится 8 лекционных часов, 20 
часов лабораторных работ и 8 часов управляемой самостоятельной работы. В перечень требований к 
подготовке высококвалифицированного учителя следует, на наш взгляд, включать разработку и 
поддержку баз данных для школы, ведение справочников и архивов, автоматизированное заполнение 
форм статистической отчетности школы, планирование и управление учебным процессом в школе. 
Тогда приобретаемые при изучении данного модуля знания, умения и навыки будут иметь большую 
практическую ценность в профессиональной педагогической деятельности будущего учитатя,

Рассматриваемый модуль имеет следующую структуру: необходимые теоретические сведения 
•составляют информационный блок (лекции и два проверочных тестз по материалу лекций); 
практические задания -  практический блок (лабораторные работы, материалы для самостоятельной 
работы и образцы их выполнения). Разработана многовариантная контрольная работа, результаты 
выполнения которой позволяют проанализировать степень усвоения не только способов работы с 
системой управления базами данных (СУБД) MS Access, но и общих технологий работы с базами 
данных (БД) как в СУБД. таи. и в среде электронных таблиц. При выполнении заданий практического 
блока студент имеет возможность доступа к информационному блоку. Такая организация занятий
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