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ПРАДМОВА

Лабараторны практыкум па курсе агульнай (J)i3iid у вышэйшай педагапч- 
най навучальнай установе з ’яуляецца асновай эксперыментальнай падрых- 
Toyici настаушкау ф1зш, наюраванай на фарм1раванне уменняу i навыкау 
работы з ф1з1чным1 прыбора\н, авалоданне метадам1 фшчных вымярэнняу 
i апрацоум ix выткау, больш глыбокае разумение тэарэтычнага матэрыялу 
курса i трывалае яго засваенне.

Пры HanicaHHi дадзенага вучэбнага дапаможшка выкарыстаны асноу- 
ныя дыдактычныя, метадычныя i аргашзацыйныя складальныя астэмы 
такой падрыхтоум, створанай на ф1з1чным факультэце Беларускага дзяр
жаунага педагапчнага ушверсп-эта 1мя Макс1ма Танка у вышку ка- 
лектыунай шматгадовай працы яе цяперашшх i былых супрацоушкау. 
Сярод ix трэба acaблiвa адзначыць у розны час працаваушых загад- 
чыкау кафедры агульнай ф1з1ю прафесарау У. I. Арабаджы, М. С. Цэд- 
рыка, дацэнтаГ. П. Макееву, ст. выкл. I. Ф. Савщкую, М. П. Дземщовгча i 
шшых выкладчыкау, яия шмат увап удзяшш пастаноуцы i удасканаленню 
зместу лабараторных работ i складанню шструкцый да ix. Пры падрых- 
тоуцы некаторых работ выкарыстаны матэрыялы з вядомых практыкумау 
i юраунщтвау па фпщы.

Практыкум axoплiвae усе раздзелы курса агульнай ф 1 зт . Яго змест, 
тэматыка i паслядоунасць лабараторных работ адпавядаюць тыповай 
вучэбнай праграме па ф1зщы для педагапчны х ВНУ, складзенай у ад
паведнасщ з адукацыйным стандартам вышэйшай адукацьп спецыяль- 
насщ П .01.02.00 “Oi3iKa” . Пастаноука работ арыентавана на выкары- 
станне тыповага (i у тым niKy школьнага) вучэбна-лабараторнага аб- 
сталявання. У некаторых работах выкарыстоуваю цца самаробныя 
прылады i устаноую, мнопя з як1х могуць быць узноулены выпускш- 
кам1 пры ix будучай рабоце у школе. Асабл1вая увага надаецца пытан- 
ням апрацоуы вышкау эксперыменту i ix  aнaлiзy, асваенню апарату 
тэорьп х1бнасцей. Для гэтага прадугледжаны н е в я л т  уступны прак
тыкум па тэорьн xi6Hacueft i апрацоуцы выш кау вымярэнняу (работы 
№ 1.1-1.3). Для штэнсйфшацьп вучэбнага працэсу i узмацнення яго 
навучальнай функцьп пры аргашзацьп лабараторнага практыкуму па 
курсе агульнай ф4зт1 могуць быць прыменены розныя тэхш чны я 
сродм навучання, машыны аутаматызаванага кантролю ведау студэнтау,
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камп’ю тэрная i вьиичальная тэхшка. Г эта, а таксама франтальны, у асноу- 
ным, метад выканання работ, дазваляе значна скаращць час апрацоум экспе- 
рыментальнага матэрыялу, дасягнуць больш высокага узроуню яго засва- 
ення, заахвощць студэнтау да выкарыстання такой тэхнш у сваёй штод- 
зённай працы.

Важная задача ф1з1чнага практикуму— прывщь студэнтам навыи сама- 
стойнага набыцця ведау па вывучаемым курсе. Для гэтага у дапаможшку, 
поруч з карстам зместам лабараторных работ, метаданных указания^ да ix 
выканання, рэкамендадый па апрацоуцы дадзеных i вьшчэнш хйбнасцей 
уклочаны асноуныя кантрольныя пытанш. Адказы на гэтыя пытанш 
патрабуюць значнай прапрацо^ы студэнтам! лтратурных крынщ, игго 
рэкамсндаваны у канцы дапаможтка.

3 мэтай прывщця студэнтам навыка? навукова-даследчай рабо
ты, творчага падыходу да ф1з1чнага практыкуму, у мнопя лабара- 
торныя работы уключаны дадатковыя заданш, яюя прадугледжва- 
юць самастойнае выкананне студэнтам! асобных элементау вучэб- 
на-даследчай работы (ВДР).

Дапаможшк прызначаны для студэнтау ф1з1чных спедыяльнасцей 
педагапчных ВНУ. Магчыма таксама яго выкарыстанне студэнтам» 
шшых спедыяльнасцей, дзе выконваюцца лабараторныя практыкумы 
па фйз1цы.

Алтарей калекты^ удзячны рэцэнзентам дапаможтка1, карысныя 
зазвал i пяряды яшх значна спрыяш якасщ яго зместу.

■. Кафедра ф1зш Брэсцкага дзяржа^нага ушвереггэта;
Я. Я. Сянько прафесар кафедры ф з ш  Магшёускага дзяржа?нага ушвермтэта 
1мя А. А. Куляшова.
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