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Метадычныя рэкамендацш прызначаны для студэнтау-выпускшкоу 
фшчнага факультэта i змяшчаюць праграму, прыкладны план падрыхто^ю i cnic 
рэкамендаванай лггаратуры да пытанняу, ятя выносяцца на дзяржауны экзамен 
па фющы з методы кай яе выкпадання.

( с )  Складанне. Калектыу ajfrapa?, 1998
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УВОД31НЫ

ГТраграма дзяржаунага экзамену па фшцы з методы кай яе выкладання для 
спецыяльнасш П 01.02.00 ф|31ка з дадатковай спсцыяльнасцю ПО].02.01 
матэматнка або П 01.02.03 шфарматыка уключае асноуныя пытанш курсау 
агульнай i тэарэтычнай фшю, а таксама методам выкладання ф1з1к1 у сярэдняй 
школе.

Метадычныя рэкамендацьи утрымл!ваюць праграму, прыкладиыя планы 
падрыхгоук! icntc рэкамендаванай л1таратуры да пьгганияу, яюя выносяцда на 
дзяржа^ны экзамен. Прыведзены таксама абагульненыя планы вывучэння 
асноуных элемента̂  ф>з1чных ведау, выкарыстанне яюх дапаможа зрабщь 
падрыхтоуку да экзамену i адказ на im больш мэтанаюраваным i змястоуным.

Пры вызначэнш зместу вучэбнага матэрыялу па курсе агульнай i 
тэарэтычнай фЬдо мы зыходзш з таго, што на дзяржа^ным экзамене павлины 
правярацца веды абагульненага характеру, яюя грунтуюцца на 
фундаментальных фшчных тэорыях (клаачных i рэлятывгсцюх) i ятя 
дазваляюць выявщь не толью узровень засваення фаюычных ведау, але даюць 
магчымасць раШць высновы аб тым, як выпускшю разумеюць сучасныя 
метадалалчныя i светапоглядиыя вдэ§, уя^ляюць ф1*31чную карцшу сусвету у яго 
разв1цщ, эвалюцыю фЫю. Мы 1мкнулгся да таго, каб пытанш па курсе агульнай 
i тэарэтычнай ф Ь ш i методьиа яе выкладання разглядаць у адзшстве i тым 
самым наказав спалучэнне экспериментальных i тэарэтычных метадау 
ф|31чнага даследавання э а таксама паказаць, як вывучаюцца адны i тыя ж 
фшчныжз'яш рознымв метадам! i на розных узро^нях.

Праграма дзяржаЗ̂ нага экзамену уключае таксама тштанш методыю 
выкладання фЬда у сярэдняй школе на розных узро^нях яе вывучэння. Гэтыя 
пытанш наюраваны на аналп зместу i структуры кожнага раздзелу школьнага 
курса фЬдо, раскрыццё яго пазнавзльных i разв1ваючых магчымасцей, 
навукова-метадычны аналЬ тэм i асноуных фшчных паняццяу, ацэнку розных 
метаданных варыянтау вывучэння гзтых паняццяу. Пытанш сфармуляваны 
таюм чынам, каб высветлщь абагульненыя веды аб змесце, структуры t лопцы 
паб> 10вы школьнага курса ф1зш, аб яго навуковым, тэхшчным i гумаштарным 
папгэнцыяле (вучэбных i выхаваучых магчымасцей), аб методыцы разв!ваючага 
навучання i розных метадычных рашэннях той ш шшай праблемы.

Паколыа фЫчная адукацыя у Рэспублщы Беларусь будуецца на новай 
канцэптуальнаЙ выснове, большасць пьгганняу наюраванана высвятленне 
асабшвасцей зместу i методьиа навучання фшцы на базавым, профшьным i 
паглыбленым узроунях i анашз гэтых асаблгвасцей пры вывучэннг канкрэтных 
тэм (напрыклад, асабл асш вывучэння пераменнага току на базавым, 
профшьным г паглыбленым узроунях).
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Ь АГУЛЫ1ЛЯI ТЭАРЭТЫЧПАЯ Ф131КЛ

1. ФЫка i яе сувязь з шшым! навукам1 i тэхшкай. Змест i структура курса 
ф1зш. Матэрыя i pyx. Асноуныя уяуленш аб будове матэрьа у сучаснай 
фгзщы. Прастора i час. Прастора i час - асноуныя формы гснавання матэрьи.

План: Ф|31ка як навука аб найбольш агульных заканамернасцях з’яу 
природы, уласщвасцях i будове матэрьи, законах яс руху. Сувязь ф1зш з 
матэматыкай, з прыродазнаучым1 навукамг з тэхшкай. Будова курса ф13Ш1 i 
кароткая характарыстыка асноуных яе раздзелау. Непадзсленасць матэрьи i 
руху. Вады матэрьи.

Сучасныя уяулент аб прасторы i часе. Прастора i час - аб'ектыуныя 
формы юнавання матэрьи.

Лггаратура: [1, с. 4-6], [3, с.5-8; 1-17; 18-22], [5, с.7-10].

2. Кшематыка матэрыяпьнага пункта. Сгстэма адлжу. Радыус-вектар, вектары 
перамяшчэння, скорасш, паскарэння, траекторыя i пройдзены шлях. 
Перамящчэнне i шлях пры раунамерным i раунапаскораным прамал шейным 
руху. Крывалшейны i вярчальны рух. Сувязь л шейных i вуглавых вел 1*чынь.

План: Даць азначэнне сютэмы адлжу. Паля uni кшематыкг. сштэмы 
адинку, матэрыяльны пункт, радыус-вектар, вектары перамяшчэння; скорасш i 
паскарэння, траекторыя, шлях. Спосабы аналЬычнага ашсання руху: вектарны, 
каардынатны (скалярны), натуральны (па траекторьп). Асноуная задача 
кшематъпа - знаходжанне кшематычных законау руху.

Кшемаггычныя характарыстыю кры вал i ней нага руху. Рух матэрыяльнага 
пункта па акружнасщ. Кшематычныя законы вярчальнага руху. Сувязь пам1ж 
лшейньим i вуглавы Mi вел!чыням1.

Лггаратура: [1, с. 7-17,19-27], [2, с.7-37], [5, с.11-31],

3. Дынам1ка Иьютана. Законы Ньютана, ix доследнае паходжанне i 
матэматычнае фармуляванне. Ста i маса. 1мпульс. 1нерцыяльныя остэмы 
адшку. Дыферэнцыяльныя раунанш руху. Прынцып адноснасш Галшея. 
1нварыянтнасць закона? Ныотана адносна пераутварэнняу Галшея. Закон 
складання скарасцей уклаачнай мехашцы.

План: Азначэнне шерцыялыган сютэмы адлжу (ICА). I закон Ныотана. 
Паняцце аб cine i масе i ix вымярэнт, II закон Ныотана. Дыферэнцыяльныя 
раунанш руху. Паняцце аб шпульсе. 1П закон Ньютана. Межы прымянення 
закона? Ньютана. Сфармуляваць прынцып адноснасш Галшея. Паказаць 
шварыянтнасць законау Ньютана адносна пераутварэнняу Галшея. Вывесш i 
сфармуляваць закон складання скарасцей.

Лггаратура: [1, с.28-38,67-72], [2, с 44-54,110-113], [4, с.99-105].

4. Рух сютэмы матэрыяльных пунктау. Цэнтр мае i цэнтр цяжару мехашчнай 
сютэмы. Замкнутая кансерватыуныя сютэмы. Закон захавання 1мпульсу. 
Кшетычная i патэнцыяльная энергн. Закон захавання мехашчнай энергн.
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План: Дань азначэнне паняццяу: астэма матэрыяльных пунктау, знешшх 
i унутраных, кансерватыуных i некансерватыуных сш, замкнутай (Ъаляванай) 
мехашчнай сютэмы, цэнтра мае i цэнтра цяжару мехашчнай сютэмы. 
Сфармуляваць закон захавання гмпульсу, указаць межы яго прымянення.

Дань азначэнне кшетычнай, патэнцыяльнай, поунай мехашчнай энергн 
кансерватыунай сютэмы. Сфармуляваць закон захавання мехашчнай энергн. 
Межы яго прымянення.

Лггаратура: (1, с.43-48, 55-61], [2, с.113-420у 154-157], [3, с.96-104. 
147-150];

5. Вярчальны рух цвёрдага цела. Момант сшы, момант iiiepubii. Раунанне 
дынамжг вярчальнага руху цвврдага цела. Момант шпульсу. Закон 
захаваннямомантушпульсу.

План; Даць азначэнне паняцця?: абсалютна цвёрдае цела, вярчальны рух 
цвёрдага цела, момант сшы, момант шерцык Вывесш i сфармуляваць раунанне 
дынамш вярчальнага руху цвердага цела. Момант шпульсу. Закон захавання 
MOMaiity 1мпульсу i прывесщ прыклады яго прая^лення.

Лггаратура: f*, с. 77-94], [2, с.217-231,240-245], [3, с.169-175,183-190], 
[4,сЛ79Ц96].

6. Мехашчныя ваганш. Рух мехашчнай астэмы вакол палажэння раунавап, 
квазшрупоя сшы. Свабодиыя малыя ваганш лшейнага гармашчнага 
асцылятара. Перыяд, частата, амплпуда i  фаза вагання?. Затухальныя 
ваганш. Каэфщыент затухания. Вымушаныя ваганш у сютэмах з вязюм 
трэннем. Рэзананс у мехашчных с1стэмах.

План: Азначэнне мехашчных ваганняу. Сфармуляваць умовы ix 
узшкнення. Характарыстьшгармашчных ваганняу: амшнтуда, перыяд, частата, 
фаза ваганняу. Каардыната, скорасць, паскарэнне пры гармашчным вагальным 
руху. Сувязь вагальнага i вярчальнага руха?. Вектарныя дыяграмы. Ваганш 
с1стэм пад уздзеяннем толью npyncix i квазшругюх сш. Азначэнне затухальных 
ваганняу, каэфщыснта затухания, лагарыфм1чнага дэкрэмеита затухания. 
Раунанне руху затухальных ваганняу. Азначэнне вымушаных ваганняу, ix 
раунанне руху. Вымушаныя ваганш у сютэмах з вязюм трэннем. Узшкненне 
рэзанансу,анагт умоу яго узшкнення, прыклады праяулення рэзанансу.

Л1таратура:[1, с.164-175, 184-194], [2, с.313-319, 339-350], [3, с.297- 
25», 305-314,327-336].

7. Рух у нежерцыяльиых сютэмах a/mixy. Сшы шерцьп пры паступальным 
руху. Ста шерцьп уЫстэме а/унку, якая раунамерна вершцца (цэнтрабежная 
сша i сша Карыалюа). Праяуленне сш шерцы* пры руху цела на паверхт 
Злия.

План: Даць азначэнне №СА (нешерцыяльнай астэмы аджку). Прывесш 
прыклады руху цел у HICA, якая рухаецца паступальна. Асабл1васш сш

5

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



шерцьп. Сшы шерцьи у астэме адику, якая ра^намерна вершина 
(цэнтрабежная сша i ста Карыатса). Прывесщ пры клады праяулення с ш 
шерцьп пры руху цела на паверхш Зямл1 (адхшенне цел, яюя падаюць, ад 
вертыкал!, маятшк Фуко i шш.).

Лггаратура: [1, с.135-144], [2, с.195-210], [4, с.385-392].

8. Асноунае раунанне малекулярна-юнетычнай тэорьм щэальнага газу.
План: 1дэальны газ. Цкж газу. Абсалютная тэмпература. Асноуная 

раунанне малекулярна-юнетычнай тэорьп щэальнага газу. Газавыя законы. 
Лггаратура: [6, с.21-32], [7, с.22-24,27-37], [8, с.18-39,83-94].

9. Вымярэнне скарасцей малекул. Размеркаванне скарасцей малекул па 
Максвелу.

План: Вымярэнне скарасцей малекул. Доследы Штэрна i  шшых 
даследчыкау. Функцыя размеркавання i яе ф1з1чны сэнс. Размеркаванне 
скарасцей малекул па Максвелу. Найбольш шаверная скорасць малекул. 

Лггаратура: [6, с.32-41], [7, с. 10-14,38-40], [8,с.63-80].

Ю.Бараметрычная формула. Размеркаванне Максвела-Больцмана. 
Эксперыментальнае вызначэнне Л1ку Авагадра.

План: Газ у сшавым noni. Бараметрычная формула. Размеркаванне 

Максвела-Больцмана. Эксперыментальнае вызначэнне лису Авагадра. 
Лггаратура: [6, с.42-50],[7, с.59-64], [8, с.39-42,48-55].

11 .Рэальныя газы. Адступленне рэальных газау ад закона^ для щэальных газау. 
Раунанне Ван-дэр-Ваальса i яго анал!3. СупастаУленне 1затэрм Ван-дэр- 
Ваальса з экспериментальным! 1затэрмамь Крытычны стан.

План: Адступленне рэальных газау ад закона^ для щэальных газау. 
Раунанне Ван-дэр-Ваальса i яго аналю. Пастаянныя a i Ь, сувязь ix з 
крытычны mi параметрам!. Супастауленне гзатерм Ван-дэр-Ваальса з 
экспериментальным! 1затэрмам1. Крытычны стан.

Л1таратура: [6, с.120-133], [7, с.199-210], [8, с.208-210,221-238].

12.Асновы тэрмадынам!Ю. Унутраная энерпя. Цеплыня i работа як формы 
абмену энерпяй пам!ж сгстэмамь Першы закон тэрмадынампа. 
Выкарыстанне першага закону тэрмадынамш да 1запрацэсау. Адыябатны 

працэс.
План: Тэрмадынамша. Тэрмадынамйчная сгстэма. Тэрмадынам ч̂ныя 

параметры. Унутраная энерпя. Цеплыня i работа як формы абмену энерпяй 
пам1ж астэмамь Першы закон тэрмадынамш. Выкарыстанне першага закону 
да 1запрацэсау. Адыябатны працэс. Раунанне Пуасона.
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Лггаратура: [6, с.51-55, 61-68], [7, с.67-76, 98-105], [8, с.95-103, 116,

13.Друп закон тэрмадынам]*К1, статыстычнае яго тлумачэнне. Абарачальныя i 
неабарачальныя працэсы. Цеплавыя машыны. Хдэальная цеплавая машына 
Карно i яе ККДз. Прыведзеная цеплыня. Энтрашя.

План: Друп* закон тэрмадынамш. Статыстычнае яго тлумачэнне. 
Абарачальныя i неабарачальныя працэсы. Цеплавыя машыны. ККДз цеплавой 
машыны. 1дэальная цеплавая машына Карно i яе ККДз. Прыведзеная цеплыня. 
ЭнтралЫ. Закон узрастання энтрапй у !заляванан скггэме.

Л^таратура: {6, с.89-98, 106-1 И , 114-118], [7, с.94, 109-112, 115-118, 
127-131], 18, с. 257-263,271-275,282-297].

14.Тэарэма аб раунамерным размеркаванш энергй па ступенях свабоды. 
Клас1чная тэорыя цеплаем1сгасц| газау i цвбрдых цел i яе недахопы. 
Квантавая тэорыя цеплаЗмгстасщ газау Гцвёрдыхцел.

План: Цеш1а6м1сгасць. Тэарэма Максвела-Больцмана аб раунамерным 
размеркаванш энерпГ па ступенях свабоды. Клаа'чная тэорыя цеплаёмдоасш 
газау. Цеплаёмгстасц! Ср i Cv. Цепла&нстасць цвёрдмх цел. Закон Дзюлонга i

Пщ. Надахопы клаЫчнай т̂ эоры! газау i цв̂ рдых цел. Квантавая тэорыя 
цеплаёмютасш газау i цвёрдых цел. Работы Эйнштэйна. Закон Дэбая.

Лггаратура: [6, с.55-61,181-185], [7, с.76-93], [«, €.103-116,459-465].

15.Электрычнае поле. Закон Кулона. Напружанасць i шдукцыя электрычнага 
поля у вакууме i дыэлектрыку.

План: Элекгрычныя зарады i ix уласщвасш. Узаемадзеянне зарадау. 
Закон Кулона \ межы яго лрымянення. Электрычнае поле. Напружанасць 
элеюрастатычнага поля. Напружанасць эдеюграстатычнага поля пункгавага 
зараду. Прынцып суисрпазщьи. Поле электрычнага дыполя.

Лггаратура: [9, с.5-11], [10,с.1Ы 4,16-24], [11, с.9-18], [12, с.9-27].

16.Тэарэма Гауса.
План: Паток вектара напружанасщ электрастатычнага поля Тэарэма 

Гауса Поле бясконцай раунамерна зараджанай плоскасш, зараджанай сферы i 
аб'бмнага шара.

Л «тара тура: [9, с. 15-23], (10, с.24-35], [11, с,34-55], [12, с.28-43].

17.Патэнцыял i  яго су вязь з напружанасцю электрычнага поля.
План: Патэнцыяльнасць электрастатычнага поля. Патэнцыял 

элеюрастатычнага поля.; Патэнцыял поля пунктавага зараду, сютэмы зарадау, 
дыполя. Эквшатэнцыяльныя паверхш. Сувязь напружанасш электрычнага поля 
з патэнцыял ам.

Лппрятура: [9, с.23-29], [10, с.38-52], [11 , с.19-26], [12, с.73-86].

123].
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1 В.Электраёмютасць. Кандэнсатары

План: Электраём!стасць адасоблснага правадшка. Кандэнсатары, 
электрабмштасць кандэнсатарау. Ёшстасць плоскага, сферычнага i 
цьишщрычнага кандэнсатарау. Злучэнне кандэнсатарау.

Лггаратура: [9, с.41-47], [10, с.59-63, 65-69], [11, с.82-86], [12, с.101-
107].

19.Энерпя электрычнага поля.
План: Энерпя сютэмы пунктавых зарадау. Энерпя зараджапага 

правадшка, астэми зараджапых правадшкоу, кандэнсатара. Пьгтанне аб 
лакал1зацы! энергп. Энерпя электрастатычнага поля. Шчильнасщ энергн 
электрастатычнага поля.

Лггаратура: [9, с.70-75], [10, с.64-65, 69-72], [11, с 87-92J, £12,-в 112- 
121,125-129].

20.Пастаянны электрычны ток. Электрарухальная сша. Закон Ома. 
Супрашуленне правадшкоу. Правшы Юрхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Работа 
i магутнасць.

План; Рух зара&аУ у электрычным полк Электрычны ток i яго дзеянш. 
Закон Ома для аднароднага участка ланцета. Электрарухальная сша. Закон Ома 
для неаднароднага участка ланцуга i для замкнбнага ланцуга. Работа i 
магутнасць току, закон ДжоУля-Ленца. Правшы Юрхгофа.

Лпгаратура: [9, с.76-89]; [10, с. 106-122, 126-142]» [11, с.93-107], [12, 
с.174-179,190-203].

21. Природа электрычнага току у металах i пауправадшках.
План: Природа электрычнага току у металах. Доследы Рыке, 

Мандэлыитама i Папалекс!, Сцюарта i Талмена. Клаачная электронная тэорыя 
электраправоднасщ металау. Тлумачэнне законау Ома г Джоуля-Ленца. 
Цяжкасщ клаачнай электроннай тэорьи электраправоднасщ металау. Паняцце 
аб квантавай тэорьп электраправоднасщ цвЗрдых цел. Паняцце аб уэтаснай i 
прымеснай электраправоднасщ паУправадшкоу.

Лггаратура: [9, с.89-110], [10, с.304-335], (И , с.220-226, т.З, 120-205], 
[12, с.435-459,498-541].

22.Природа элеюрычнага току ? газах. Тэрмаэлеюрычная эм?сш i яе 
выкарыстанне.

План: Працэсы 1ашзацьп i рэкамбшацьи у газах. Несамастойны i 
самастойны газавыя разрады. Вольтамперная характеристика газавата разраду. 
Вщы самастойных газавых ‘ разрадау {тлеючы, дугавы, кжравы, каронны). 
Паняцце аб плазме. Викарыстанне газавых разрадау. Ток у вакууме. 
Тэрмаэлектронная эмки i яе выкарыстанне.

Лкаратура: [9, с.144-164], [10, с.335-379], [11, С.22&-250].
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23 . Природа электрычнага току у электрал1тах.
План: Электралпы. Электраштычная дысацыяцыя. Закон Ома для 

электралггау. Законы Фарадэя. Вызначэнне электрычнага зараду юна. 
Вырарыстанне электрол!зу У тэхшцы.

Лггаратура: {9, с.128-144], [10, с.400-421].

24.Магштнае поле. Гндукцыя магштнага поля. Закон Б1а-Савара-Лапласа. 
Bixpaau характар мапптнага поля. Закон поунага току. Магштнае поле 
прамогаi кругавога токау.

План: Асноуныя магштныя з'явы. Магштнае поле электрычнага току. 
1ндукцыя магнпнага поля. Магнитны паток. Закон Б1а-Савара-Лапласа. 
Магштнае поле прамога, кругавога i саленощальнага току. Bixpasbi характар 
магштнага поля. Закон поунага току.

Лпгаратура: [9, с. 165—178], £ 10, с.150-167], [11, с.108-110, 114-117, 131- 
133,137-145]

25. Закон Ампера. Сша Ампера. СшаЛорэнца.
План: Дзеянне магштнага поля на правадшк з токам у магштным пол1. 

Закон Ампера. Сша Ампера. Узаемадзеянне паралельных токау. Cuia Лорэнца. 
Рух зарадау у магштным пола.

Лггаратура: [9, с.178-187], [10, с167-171, 177-178], [И, с.111-121], [12, 
с.381-385].

26.Магнггнае поле У магнетыках. Пры рода дыя-, пара- i ферамагнетызму.
План: Магнетыю. Магштнае поле у магнетыках. Намапнчанасць

магнетыкау. Мапнтная прашкальнасць i успрымальнасць. КлаЫчная тэорыя 
дыя-, пара- i ферамагнетызму. Уласшвасщ ферамагнетыкау.

Лггаратура: [9, с.209-227], [10, с.206-229, 235-252], [11, с.146-174], [12, 
с.248-261,302-342].

27.Элекграмапнтная гндукцыя. Доел еды Фарадэя. Правшы Ленца. Закон 
электрамагштнаи Н1дукцьи. Сама1ндукцыя. Энерпя поля магштнага току. 
Шчыльнасць энергн мапптнага поля.

План: Доследы Фарадэя. Закон электрамагнгшай шдукцьи, правша 
Ленца. Самахндукцыя i узаема1ндукцыя. Гндуктыунасць. Вкхравыя тою i скш- 
эфект. Энерпя магштнага поля току. Энерпя i шчыльнасць энерт магштнага 
поля.

Л т ратура: [9, с.192-209], [10, с.178-199], [11, с.174-190], [12, с.264- 
271,281-295].

28.Электрамагжтныя ваганш. Вагалыш контур. Затухальныя i незатухальныя 
ваганш. Формула Томсана. Узбуджэнне незатухальных электрамагжтных 
ваганняу.
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План: Электрамагштны вагальны контур. Незатухальныя ваганш. 
Формула Том сана. Загухальныя ваганш. Вымушаныя ваганш’ у контуры. 
Рэзананс. Электрычныя аутаваганш.

Лггаратура: {9, с.252-259], [10, с.445-465], [10, с 251-282], [12, с.544- 
568, 593-600].

29.Пераменны ток. Атрыманне пераменнай ЭРС. Дзейнае i сярэдняе значэнне 
пераменнага току. Супращуленне, щдуктыунасць i бмкггасць у ланцугу 
пераменнага току. Работа i магутнасць пераменнага току.

План: Атрыманне пераменнай ЭРС. Дзейнае л сярэдняе значэнш 
напружання 1сшы пераменнага току. Акгыунае супраш'уленне, шдуктыунасць i 
йшстасць у ланцугу пераменнага току. Работа i магутнасць пераменнага току.

Лггаратура: [9, с.227-248], [10, с.465-486,489-496], [11, с.282-285], [12, 
с^Ш-578]. -

30. Электрам агштныя хвал1. Bixpaeoe электрычнае поле. Ток зрушвання. 
Раунанш Максвела. Электрамагштны* хвал! f  вакууме i  скорасць ix 
распаусюджвання. Электрамагштная прырода святла. Шкала 
эпектрамагнгтых хваляу.

План: Bixpaeoe электрычнае поле. Ток зрушвання. Раунанш Максвела. 
Элеюрамагнггныя хвати у вакууме Г скорасць ix распаусюджвання. 
Электрамагнтая прырода святла. Шкала электрамагштных хваляу i 
прынцыпы яе пабудовы.

Лггаратура: (9, с.260-278], |10э с.275-294, 496-527), (11, с.295-308], [12, 
с.346-369,620-647,569-667].

31.Фотаметрыя. Крышцы I прыбмина святла. Асноуныя фотаметрычныя 
велгаыш i адзши ix вымярэаддо* ^

План: Крышцы i пры&мниа святла. Асноуныя фотаметрычныя вел£чыш i 
адзшкпх вымярэння.

ЛГтаратура: [13, с. 14-27], [14, с.327-332], [16, с. 144-162].

32.Геаметрычная оптыка. Прынцып Ферма. Законы адбщця i праламлення 
святла У тэтах лшзах. Аптычныя Ыстэмы.

План: Геаметрычная стыка, як граючны выпадах хваля ван оптьш. 
Набл1жэнне каротшх хваль. Прынцып Ферма, законы адбщця 1 праламлення на 
падставе прынцыпа Ферма (з вывадам). Адбщцё i праламленне святла на 
плоская мяжы двух асяроддзяу (плоскапаралельная пласцшка, прызмы). 
Паняцце аб валаконнай оптыцы.

Праламленне i адбище святла на сферыяных паверхнях. Агульная 
формула тонюх сферычных лшзау.

Аптычная с>стэмы. Аптычныя прыборы: лупа, мжраскоп, тэлескоп. Ход 
прамянбу, каэф̂ цыент павел 1чэння.

Лстаратуря: [13, с.27-58], [14, с.332-344], [15, с.272-279,288-293].
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33.Кагерэнтнасць. 1нтэрферэнцыя. Метады ажыццяулення 1нтэрферэнцьн у 
оптыцы. 1нтэрферэнцыя святла пры адб1цц1 i праламлснт у tohkix 
пласцшках. Ьпэрферомстры.

План: Складанне светлавых хваль. Кагерэнтнасць. З’ява штэрферэицык 
Аптычная рознасць ходу, умовы штерферэнцыйных макЫмумау i мЫмумау.

Метады наз1рання штэрферэнцьп У оптыцы, схема Юнга, люстра Ллойда, 
люстры Фрэнеля, бшрызма Фрэнеля, бшшза БШе. 1птэрферэнцыя святла пры 
адбщц» г праламленН! у тонюх плёнках, пласцшках. Паняцце аб 
многапрамянёвай нггэрферэнцы!. Прымяненне нггэрферэнцы!,1нтэрферометры. 

Лигарату*т: [13, с.72-103], [14, с.346-380], [16, с. 188-204,228-252].

34.Прынцып Гюйгенса-Фрэнеля. Дыфракцыя святла. Дыфракцыя Фрэнеля на 
розных перашкодах. Дыфракцыя Фраунгофера. Дыфракцыйная рашотка

План: З’ява дыфракцьи святла, умовы яе наз1рання. Прынцып Гюйгенса- 
Фрэнеля. Законы Фрэнеля. Тлумачэнне прамалшеннасш распаусюджвання 
святла на падставе хвалсвай тэорьп. Дыфракцыя Фрэнеля на розных 
перашкодах. Дыфракцыя Фраунгофера на вузкгй шчылше. Дыфракцыйныя 
рашопсг, асноуныя харастарькпъпа дыфракцыйнай рашотю як спектральнага 
прибора.

Лггаратура: [13, с.104-136], [14, с.381-427], [15, с.262-268, 276-281, 
292-315], [16,^262-281,292-298,302-320,384-389].

35.Натуральнае i палярызаванае святло. Палярызацыя святла пры адбщц1 i 
праламленш на мяжы дзвюх дыэлсктрыкау. Падвойнае праменепраламленне.

План: Палярызаванае i натуральнае святло. В|ды палярызацьп (лшейная, 
элитгычна*i  кругавая). Палярызацыя святла пры адбщц) i праламлент на мяжы 
дыэлекгрыкау. Закон Брустэра.

Палярызацыя святла пры падвойным праменепраламленш. Штучная 
аптычная ашзатратя. Вярчэнне плоскасш палярызацьп. Палярызацыйныя 
приборы.

ЛНъратура: [13, с.137-164], [14, с<428-451], [16, с.397-400,464-468].

36.Нормальная i анамальная дыспероя святла. Метады даследавання дысперсн 
святла.

План: Нармальная т анамальная дысперсн святла. Метады даследавання 
дысперсн святла. Асновы электронная тэорьп дысперсн святла. Выкарыстанне 
дысперсисвятла.

. "cl с 458-461], [16, с 517-527,533-538].

37.Скорасць святла у вакууме i рэчыве. Фазавая i групавая скорасць святла. 
План: Фазавая i групавая скорасш святла. Астрангимчныя i лабараторныя

метады вымярэння скорасш святла. Рэлятывющая эфекты у оптыцы (эфекг 
Вавшава-Чаранкова, эфект Доплера У ошыцы). Дослед Ф|зо, дослед 
Майкельсона.
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Лггаратура: {13, с.191-207], [14, с.465-478], [16, с.623-635,651-658].

38.Доследныя асновы тэорьи адноснасщ. Пастулаты спецыяльнаб тэорьи 
адноснасщ. Пераутварэнш Лорэнца. Вынпа з перауварэнняу Лорэнца: 
адноснасць адначасовасщ, часовых i прасторавых маштабау. Тэарэма 
складання скарасцей у тэорьп адноснасщ.

План: Прынцып адноснасщ Галшея г электрадынам1ка. 
Эксперыментальныя пошую сютэмы адлжу, звязаныя з эф!рам (эксперыменты 
Майкеяьсона, Спзо, Траугона-Нобла); з’ява аберацьи зорак. Цяжкасщ клаачнай 
фшю пры тлумачэнш вышкау гэтых эксперименту. Пастулаты Эйнштэйна. 
Пераутварэнш Лорэнца i ix вынш (адноснасць прамежкау часу, уласны час; 
адноснасць даужыш адрэзкау, уласная даужыня). Пераутварэнне скарасцей. 
Тлумачэнне вышкау эксперимента Ф130 t з'явы аберацьи на падставе формул 
яст^паоэння скарасцей.

Летаратура: [17, с.200-215,217-220,241-243], [18, с.139-154].

39.Сувязь пам1ж масай i энерпяй. Рэлятьшсцкая форма раунанняу дынамдо. 
Плат Рэлятывкцкая энерпя i iMnynbc. Сувязь памгж Ы . Лнварыянтная

маса. Рэлятывгсцкая фармулбука раунанняу дынамш. Межы прымяшмасщ 
законау клаачнай механш.

ЛИгаратура: [17, с.226-237], [18, с.157-165].

40.Цеплавое выпраменьванне. Паняцце аб раунавесным цеплавым 
выпраменьванш. Законы Юрхгофа, Стэфана-Больцмана i Вша.

План: Паняцце аб цешхашм выпраменьванш. Выпраменьвальная i 
паглынальная здольнасцг цела. Энергетычная свяцшьнасць. Раунаважнае 
цеплавое выпраменьванне. Законы Кфхгофа, Стэфана-Больцмана i BiHa. 

Лггаратура: {19, С.682-Ш], [21, с.9-18), [22, с.675-492].

41.Фатоны. Формула Планка.
План: Абсалютна чорнае цела. Формула Рэяея-Джынса. Формула 

Планка. Графна спектральнага размеркавання энергн выпраменьвання 
абсалютна чорнагацела. Фатоны. Аптычная гараметрыя.

Лггаратура: [19, C.69S-706], [21, с.26г-32], [22, с.692-704].

42.Фотаэлектрычны эфект. Раунанне Эйнштэйна.
План: Доследы Герца, Гальвакса, Сталетава, Ленарда-Томсана. Законы 

фотаэфеюу. Раунанне Эйнштэйна. Фогаэлементы. Прымяненне фотаэлементау. 
Лггаратура: (17, с.633-652], [21, с.34-38].

43.Цюк светла. Доследы Лебедзева. Эфект Комптана. Доследы Вавшава i Ботэ. 
План: Доследы Лебедзева. Эфект Комптана. Дослед Ботэ. Доследы

Вавииша.
Лтратура: {19. с.652-665], [20. с.8-11], (21, с.Зв-46].
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44.Карпускулярна-хвалевы дуэдмзм. Хвал1 дэ Бройля. Доследы па дыфракцьи 
электронау.

План: Ппотэза дэ Бройля. Хвалй дэ Бройля. Доследы па дыфракцьи 
электрона :̂ Дэв!сана-Джэрмера, Томсана-Т артакоускага i шш.

Лггаратура: [20, с.11-18], [21, с.62-68].

45.Хвалевая функция i яе штэпрэтацыя. Прынцып невызначальнасцей 
Гейзенберга. Раунанне Шродзшгера.

План: Хвалевая функция i яе ф|31чны сэнс. Прынцып невызначальнасцей 
Гейзенберга. Мысленны эксперымент па дыфракцьи электронау на шчылше. 
Стацыянарнае р&уненне Шродзшгера.

Лггаратура: [20, с.49-65], [21, с.68-77].

46.Асновы фЫю агама. Доследы Резерфорда. Ядзерная мадэль агама. 
Пастулаты Бора. Доследы Франка i Герца.

План: Доследы Резерфорда. Формула рассеяния а-часцщ. Ядзерная 
мадэль агама. Пастулаты Бора. Доследы Франка {Герца.

Лггаратура: [21, с.46-59].

47. Атам вадароду, яго спектр.
План: Борауская тэорыя вадароднага агама. Формулы для разлуку 

радиуса, скорасш, энергн электрона на стацыянарных ар&тах. Спектр атама 
вадароду. Формула серыяльных частот.

Л п-a ратура: [20,с. 119-123], [21,с 59-62,93-99].

48.3аселенасць энергетычных узроуняу. Спантаннае i вымушанае 
выпраменьванне.1нверсная заселенасць энергетычных узроуняу. Лазеры i ix 
прымяненне.

План: Розныя типы пераходау пам1Ж энергетычным! узроунямГ Паняцце 
аб спантанным i вымушаным выпраменьванш. Уласщвасщ спантаннага i 
вымушага выпраменьвання. Заселенасць энергетычных узроуняу. 1нверсная 
заселенасць. Актыунае асяроддзе. Лазеры. Тыпы лазерау i ix прымяненне.

Лггаратура: [19, с.769-820], [20, с.196-207], [21, с.146-153], [22, с.704-
725].

49.Рэнтгенаускас выпраменьванне. Тармазное i харакгарыстычнае 
рэнтгенаУскае выпраменьванне. Закон Мозяк Дыфракцыя рэнтгенауаах 
прамянеу. Прымяненне рэнтгенаусюх прамянву.

План: РэнтгенаУскае выпраменьванне. Рэнтгенауская трубка. Тармазное i 
харакгарыстычнае рэнтгенаУскае выпраменьванш. Рэнтгенаусюя спектры. 
Закон Мозл1. Дыфракцыя рэнтгенаусюх прамянбу. Прымяненне рэнтгенаускага 
выпраменьвання.

Лггаратура: [19, с.403-415], [21, е.32-34,134-137].
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50.Шматэлектронныя атамы. Cniii электрона. Доследы Штерна i Герлаха. 
Квантавыя лш n, 1, mj, ms. Прынцып Паул». Перыядычны закон 

Мендзялеева.
План: Станы электрона у шматэлектронных атамах. Спш электрона. 

Доследы Штэрна i Герлаха. Квантавыя лна n, 1, mj, ms i ix фiзiчны сэнс. 

Прынцып Паул!. Запауненне электронных абалонак. Правша Клячкоускага, 
перыядычны закон Мендзялеева.

Лггаратура: [20, с. 129-140,177-186], [21, с.107-119,127-134].

51 Атамнае ядро. 1затопы i i3a6apbi. Састау ядра. Зарад i маса ядра. Энерпя 
сувяз!. Ядзерныя сшы. Мадэл! ядра.

План: Будова ядра. Зарад i маса ядра. 1затопы i i за бары. Энерпя сувязь 
Ядзерныя сшы. Мадэл! ядра (кровельная, абалонкавая i шш.)

Литература: [20, с.261-269], [21, с.230-243].

52.Радыеактыунасць. Закон радыеактыунага распаду. Характярыстыю 
радыеактыунага распаду. Альфа-, бэта- i гама-выпраменьваш«е. Правшы 
зрушэння.

План: Паняцце радыеактыуннасш. Харакгарыстыю радыеактыунага 
распаду. Закон радыеактыунага распаду. Альфа- i бэта-распад, К-захоп, гама- 
выпраменьванне. Правшы зрушэння.

Лггаратура: [20, с.271-279], [21, с.243-251].

53.Ядзерныя рэакцьи. Дзяленне ядзер. Ланцуговая ядзерная рэакцыя. Энерпя 
ядзернай рэакцьи. Ядзерныя рэактары. Тэрмаядзерныя рэакцьп. KipyeMU 
тэрмаядзерны сштэз.

План: Паняцце ядзернай рэакцьп. Энерпя ядзернай рэакцьп. Дзяленне 
цяжмх ядзер. Ланцуговая ядзерная рэакцыя. Ядзерныя рэактары. 
Тэрмаядзерныя рэакцьп. Ю'руемы ядзсрны сштэз.

Лггаратура: [20, с.279-280], [21, с.251-264].
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II. МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ Ф13ИС1

Пры складант праграмы дзяржаунага экзамену па ф!зщы з методыкай яе 
выкладання мы зыходзшг з таго, што выпуски ini павлины добра уяуляць (i 
паказаць гэта на экзамене) ф131чную карщну свету, ведаць сгруюуру ф1з1чиых 
ведау. Як вядома, асноуным! элементам! гэтых ведау з'яуляюцца фшчиыя з'явы, 
в&ичьин, законы, тэорьп', метады даслсдавання. У сувяза з гэтым мы прапануем 
рыхтавацца да экзамену (i адказваць на im), карыстаючыся абагульненым1 
планамi вывучэння асноуиых элементау фшчных ведау. Гэтыя планы можна 
прадставщь у наступным выглядзе.

Што трэба ведаць аб ф!31чнай з’яае:
1. Вонкавыя прызиаю з'явы. /
2. Умовы, пры яюх адбываецца з’ява, як яе можна назараць у лаба 
раторьи.
3. Сутнасць з'явы, механизм яе працякання, азначэние з'явы.
4. Сувязь дадзенай з'явы з шшым& з'явамх.
5. Колысасныя характарыстыю з’явы; сувязь памик mi.
6. Улис i выкарыстанне з'явы на пракгыцы.

Што трэба ведаць абфЫчнай веягчыш:
1. Якуюз'яву ц» уласщвасць цел характарызуе вел1чыня.
2. Азначэнне вешчыш.
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3. Матэматычны выраз (для вытворнай в&шчыш - формулу, якая 
выражае сувязь дадзенай велйчыш з друпм!).

4. Якая гэга велшыня - скалярная щ вектарная.
5. Адзшю вымярэння велйчыш.
6. Спосабы вымярэмня вешчыш.

Што трэба ведаць аб законе:
1. Сувязь пам1ж якмя з'яваш (працэсаш) ш велйчынямй выражае закон.
2. Фармулбуку закону.
3. Матэматычны выраз закону. Доследы, яюя пацвярджаюць 

слравядл1васць закону.
4. Ул1к i выкарыстанне закону на практыцы.
5. Межы прымянення закону.

Што трэба ведаць аб фйзганай тэорьп:
1. Доследныя факты, яюя з'явинся падставай для распрацо^ю тэорьп 

(эмпфычны базю тэорьп).
2. Асноуныя панящ» тэорьп.
3. Асноуныя палажэнш (принципы) тэорьп.
4. Матэматычны апарат тэорьп (асноуныя УраУненш).
5. Доследныя факты, яюя пацвярджаюць асноуныя палажэнш тэорьп.
6. Мноства з*яу, яюя тлумачацца гэтай тэорыяй, межы яе прымянення.
7. З’явы i уласшвасш цел (часцщ), яюя прадказваюцца тэорыяй.

Што трэба ведаць аб фп!чным эксперыменце:
1. Аб’екг даследавамня.
2. Мэту даследавання.
3. Ппотэзу (лапчная падстава доследу).
4. Эксперыментальныя сродю (установку) i методыку правядзення 

доследу.
5. Вытю вымярэнняу, ix алрацоуку i тлумачэнне.
6. Вывады i заюночэнне.

Што трэба ведаць аб ф!31чвай прыладзе:
1. Назначэнне прылады.
2. Прынцып дзеяння прылады.
3. Схему будовы прылады, яе асноуныя частю, ix узаемасувязь.
4. Правшы выкарыстання прылады.
5. Вобласць прымянення прылады.
У сувяз1 з тым, што большасць пытанняу па методыцы выкладання ф|31ю 

наюравана на правядзенне навукова-метадычнага анал!зу тэм i анагпз методыю 
фарм!равання асноуных фшчных паняццяу, можна рэкамендаваць пры клади ую 
структуру адказу на экзамене:
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Г. Мэты вывучэння i месца тэмы у школьным курсе фЬда, яе структура i 
лопка пабудовы (магчыма у выглядзе структурна-лапчнай схемы), 
мЬкпрадметныя i унутрыпрадметныя сувязв, асабшвасщ методы Ki 
вывучэння тэмы на розных узроУнях.

2. Характарыстыка дэманстрацыйнага I  лабараггорпага абсталявання па 
тэме.

3. Асабшвасщ вывучэння асноуных паняццяу тэмы,
4. Методыка фарм£равання аднаго з паняццяу тэмы (па выбару), у 

адпаведнасщ з абагульненым планам яго вывучэння. Дэманстрацыя 
доследу, на аснове якога фарм1*руецца выбранае паняцце (у 
адпаведнасщ з абагульненим планам 1фавядзення ф|31чнага 
эксперименту).

У cnice лггаратуры, якая прапануецца для надрыхтоую асобнага пытання 
па методыцы выкладання фтю, не указваюцца падручнна i вучэбныя 
дапаможнш для школы, паколыа гэтыя крышцы выкарыстоуваюцца 
абавязкова. Артикулы з часошсау сгудэнты падбграюць i выкарыстоуваюць ла 
асабютым жаданш.

1. Анашз структуры t зместу курса фкзиа VII—VIII класау. Навукова-метадычны 
Яяалгз тэмы "Першапачатковыя звестю аб будове рэчива", методыка 
врьгаучэння яе асноуных паняццяу.

Плам: Асабл1васщ структуры, зместу i методим выкладання ф^зна у VII- 
VIII класах. Экспериментальны i тэарэтычни метады вывучэння ф1з1чных з*яу. 
АсабЛ1васш тэмы "Першапачатковия звестю аб будове рэчыва", яе структура i 
лопка. Методика фарм!равання паняцця "малекула": памеры малекул, характар 
ix руху, прыцяжэнне i адштурхоу ванне i шш.

Дослед: Мадэль хаатычнага руху малекул.,
Лп»1»1ура

2. Навукова-метадычны аналЬ тэмы курса фhim VII класа "Цюк цв€рдых цел, 
вадкасцеИ ! газау V  Дэдуктыуны падыход да вывучэння тэмы. Методыка 
вывучэння закону Паскаля. Метадычния варыянты вывучэння архтедавай 
сшы.

План: Асабл1васц|, структура»лопка тэмы. Методика вывучэння закону 
Нами* (на надставе "мысленнага" доследу i доследу з шарам Паскаля). 
Мегадычныя варыянты вывучэння архшедавай сиш.

Дослед: Аршмедава cina.
ЛЬврмур»: (l]c. 30—37; (2) с. 22S-26I.

3. Навукова-метадычны аналЬ тэмы курса фЫп VIII класа "Цеплавыя з'явы". 
Методыка фармрш ам  м а ф н х  nuumnjf ш ы  (унутраная энерпя,
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колькасць цеплыш, удзсльиая цеплаемйстасць) на аснове малскулярна- 
юнетычных уяуленняу i дэманстрацы й нага эксперыменту.

План: Асаблйвасцй тэмы, яе структура i лопка, мгжпрадметныя i 
Унутрыпрадметныя сувяз». Вывучэнне асноуных паняццяу тэмы (на прыкладзе 
аднаго з паняццяу), на аснове малскуляриа-юнетычиых уяуленняу i 
дэманстрацы й нага эксперыменту.

Дослед: Параунанне цеплаёмйстасцей цел аднолысавай масы.
Лггаратура: [1] с. 37-45; [2] с. 277-297.

4. Навукова-метадычны аналйз тэмы курса фгзш VIII класа "Электрычныя 
з’явы". Методика фармйравання асноуных паняццяу тэмы (электрычны 
зарад, электрычнае поле, электрычны ток, напружанне, супрацйуленне i 
нш1.). Методыка вывучэння закону Ома для участка ланцуга.
, : План: Асаблввасц» тэмы, яе структура i лопка, мйжпрадмстныя сувязь 

Тэарэтычны г экспериментальныметады при вывучэнш тэми. Методика 
фармйравання аднаго з паняццяу (па выбару). Асаблйвасц* вывучэння закону 
Ома для участка ланцуга;

Дослед: Закон Ома для участка ланцуга.
Лггаратура: [1J с. 45-56; [2] с. 312-353.

5. Навукова-метадычны аналйз тэмыкурса фйзш VIII класа "Светлавыя з’явы". 
Методика вывучэння адбщця i праламлення святла. Асаблйвасцй вывучэння 
светлавых з'яу на базавим i паглыбленым узроунях у XI класс.

План: Асаблйвасш тэмы, яе структура i лопка пабудовы. Характеристика 
дэманстрацийнага эксперименту па тэме. Экспериментальни метал вывучэння 
з’яу адбйцця t праламлення святла. Асаблйвасш вывучэння гсамстрычнай оптыю 
на паглибленим узроуш у XI класе.

Дослед: Адбйццё i праламленне святла.
Лггаратура: f 1] с. 56-64; {4] с. 252-269.

6. Аналйз зместу i структуры курса фшкг IX класа, яго асаблйвасш/Асноуная 
задача мехашкй i каардынатна-вектарны метад ашсання мехашчнага руху. 
Навукова-метадычны аналйз тэмы "Асновы кйнематыкГ. Вывучэнне 
асноуных юнематычных паняццяу (сйстэма адлйку, траекторыя, 
перамяшчэнне, шлях, скорасць, паскарэнне).

План: Генералвзацыя ведау па фЫцы на аснове фундаментальных 
фЫчных тэорый. Клаачная механика - аснова курса фЫю IX класа, структура 
гэтай тэорьп. Каардынатна-вектарны метад ашсання мехашчнага руху. 
Асаблшасш тэмы "Асновы кшематыю", яе структура i лопка пабудовы. 
Методыка фармйравання аднаго з паняццяу тэмы (па выбару).

Дослед: Вызначэнне паскарэння пры свабодным падзенш. 
Л«таратура:{1]с. 65-80; (3J с. 142-189; J5] с. 12-56*
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7. Навукова-метадычны анагиз тэмы курса ф131К1 IX класа мАсновы дынамш". 
Мегадычныя падыходы да вывучэння тэмы i методыка вывучэння асноуных 
законау дынамиа.

План: Мадэш матэрьи, прасторы i часу у клаачнай механщы. 
Мегадычныя падыходы да вывучэння тэмы. Паслядоунасць увядзення 
асноуных паняццяу i законау дынамш у курсе ф!3!К1 IX класа. Тнерцыйныя i 
нешерцыйныя сютэмы адлгку. Законы руху Ньютона i спецыяльная тэорыя 
адноснасщ. Характарыстыка дэманстрацыйнага i лабараторнага абсталявання 
па тэме. Асабшвасщ вывучэння тэмы на паглыбленым узроуш.

Дослед: Трэш закон Ньютана.
Лггаратура: (1] с. 83-93; [3] с. 197-224; [5J с. 56-92.

8-9.Навукова~метадычны анализ i методыка фарм1равання паняццяу "маса" i 
"ста* у курсе фЫк) сярэдняй школы. Вывучэнне паняццяу "сша цяжару", 
"сша пругкасщ", нвага цела" I  "бязважкасць", "снла трэння" на I i И 
ступенях навучання. Паглыблеине паняцця сшы пры вывучэнш 
электрадынамш i квантавай ф1з1’ю.
План: Асноуныя этапы фармipaвання паняццяу "маса” i "cina". Увядзенне 

паняцця  ̂ "маса цела** i "сша" У курсе фЫю VII (па Узаемадзеянню цел). 
Фарм)раванне паняцця масы цела У курсе фтм IX класа (як меры шертных i 
грпштацыйных уласщвасцей цел). Паняцце масы у курсе (j>i3i)d XI класа (пры 
вывучэнш Узаемасувяз! масы t энерги цела). Методыка фарм^равання паняццяу 
"с!ла","с!ла аджару", "cina пругкасц»", "вага цела", "бязважкасць", "cina трэ1гаян 
у DC класе (тэма "Асновы дынамш"). Сшы У электрадынамщы i ядзернай 
ф!31цы. Клас|ф|кацыя сшавых узаемадзеянняу у прлродзе.

Дослед:1. Параунанне масы цел па ix узаемадзеянню. 2. Роунасць 
здабытку мае розных цел Ка ix паскарэнне пры дзеянш на целы аднолькавых 
сш.

Литература: [1} с.27-28, 80-93, 279-280; [2] с.201-206, 210-222; [3} 
с.207-218; 15} с.60-68,77-85,92-118.

10.Навукова-метадычны анагнз тэмы курса ф1зна IX класа "Законы захавання у 
мехашцы". Методыка вывучэння закону захавання шпульсу i закону 
захавання мехашчнай энерт.

План: AcaGniBaciu тэмы, яе структура i  лопка. Методыка фарм1*равання 
паняццяу: мехашчная сютэма, замкнутая мехашчная спэма, знешшя сшы, 
унутраныя сшы, кансерватыуныя сшы. Вывучэнне законау захавання 1мпульсу i 
энерги. Асабл1*васщ вывучэння тэмы на паглыбленым узроуш.

Дослед: Маятшк Максвела.
Лпгаратуря: [1] с. 93-104; [3j с. 273-313; {5J с. 162-222.

11 .Навукова-метадычны аналЬ i методыка фарм1раваиня паняццяу "работа” i 
"энерпя" у курсе ф1з11С1 сярэдняй школы.
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План: Увядзенне паняццяу "работа" i "энерпя" у курсе фЬиа VII класа 
(тэма "Работа i магутнасць. Энерпя"). Магчымыя шляхй фармйравання паняццяу 
энергн I работы пры вывучэнш мехашю у сярэдняй школе. Паглыбленне 
паняццяу работы i энергн пры вывучэнш тэрмадынамдо, электрадынамиа i 
квантавай фЫю.

Дослед: Змяненне энерги цела пры выкананш работы.
Лггаратура: [1] с. 97-104; [3} с. 282-313; [5) с. 162-185.

12-13. Навукова-метадычны аншш тэмы IX класа "Мехашчныя ваганш i хвалГ. 
Энергетычны i дынамйчны падыходы да вывучэння вагальнага руху i 
вывучэнне асноуных паняццяу тэмы. Метадычныя варыянты вывучэння 
ваганняу спружыннага i матэматычнага маятшкау. Вывучэнне 
Уласшвасцей мехашчных хваль.
План: Асаблйвасш тэмы, яе структура i лопка. Паняцце аб свабодных i 

вымушаных ваганнях i  ix характарысгыках (амгинтуда, перыяд, частата). 
Метадычныя варыянты вывучэння ваганняу спружыннага i  матэматычнага 
маятшка. Вывучэнне уласшвасцей мехашчных хваль. Сйстэматызацыя ведау аб 
мехашчных ваганнях i хвалях у курсе фйзйю XI класа.

Дослед: Вымушаныя ваганш. Рэзананс.
Лггаратура: [1] с. 104-120; [51 с. 222-231.

14-16. Анал(з структуры i зместу раздзела "Малекулярная фйзйка" {X клас), яго 
асабл|’васц1. Навукова-метадычны анализ тэмы "Асновы малекулярна- 
кшетычнай тэорьп". Вывучэнне асноуных палажэнняу малекулярна- 
кшетычнай тэорьп i ix доследнага абгруктавання. Методы ка вывучэння 
асноунага раунання малекулярна-кшетынай тэорьп щэальнага газу, 
раунання стану шэальнага газу i йзапрацэсау у курсе фiзiкi X класа. 
Фармйраванне паняцця "тэмпература" у курсе ф1Э1К1 сярэдняй шхолы. 
Вывучэнне уласшвасцей пары, вадкасцсй i цвбрдых цел на аснове 
малекулярна-юнетычнай тэорьп.
План: Статыстычны i тэрмадынамйчны метады вывучэння цеплавых з’яу. 

Асаблйвасш тэмы, яе структура i лопка. Вывучэнне асноуных палажэнняу МКТ 
(эксперыментальныя доказы йснавання, руху i узаемадзеяиня малекул; метады 
вызначэння характарыстык малекул; доследы Штэрна па вызначэнню 
скарасцей малекул i шш.).

Дэдуктыуны падыход да вывучэння уласшвасцей газау. Асаблйвасш 
вывучэння асноунага ураунення МКТ, ураунення стану щэальнага газу i 
1запрацэсау, спалучэнне тэарэтычных i экспериментальных метадау 
даследавання.

Анализ паняцця тэмпературы, асноуныя этапы яго фарм1равання. 
Тлумачэнне уласшвасцей насычанай i ненасычанай пары, вадкасцей, 
крышталйчных i аморфных цел, фазавых пераходау на выснове асноуных 
палажэнняу МКТ (на базавым i паглыбленым узроУнях).
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Дослед: 1. Механйчная мадэль броунаускага руху. 2. Закон Бойля- 
Марыёта. 3. Вызначэнне вйльготнасцй паветра пры дапамозе псйхрометра.

Лггаратура: [1] с. 135-147,154-163; 14] с. 5-40,48-70; [6] с. 5-46,63-93.

17-18.Навукова-метадычны аналйз тэмы курса фйзйю X класа "Асновы 
тэрмадынамйкй". Методы ка фармйравання асноуных паняццяу тэмы 
(унутраная энерпя, работа, цеплаабмен, колькасць цеплынй). Вывучэнне 
законау тэрмадынамйкй на базавым i паглыбленым узроунях.
План: Асаблйвасш тэмы, яе структура i лопка. Аналйз паняццяу: 

"унутраная энерпя" i "колькасць цеплыш"; работа i цеплаабмен як спосабы 
змянення стану сйстэмы. Вывучэнне законау тэрмадынамйкй на базавым i 
паглыбленым узроунях. Прымяненне першага закону тэрмадынамйкй дая 
апйсання йзапрацэсау у газах.

Дослед: Змяненне тэмпературы паветра пры адыябатным расшырэннй цй 
сцйсканнй.

Лпгаратура: [1 ] с. 147-154; [4] с. 38-48; [6] с. 47-63.

19.Структура i асаблйвасш раздзела "Электрадынамйка" у школьным курсе 
фшю. Навукова-метадычны аналйз тэмы курса фйзйкй X класа "Электрычнае 
поле". Методика фармйравання асноуных паняццяу тэмы (электрычны зарад, 
электрычнае поле, напружанасць, рознасць патэнцыялау). Вывучэнне закону 
Кулона.

План: Асаблйвасш электрадынамйкй як раздзела фйзйчнай навую i як 
раздзела школьнага курса фйзйкй, яго структура. Асаблйвасш тэмы "Электрычнае 
поле", яе струюура i лопка. Методика фармйравання паняцця "элекфычнае 
поле як асрбны вйд матэрый". Закон Кулона i прынцып суперпазйцый як 
экспериментальная аснова элекграстатыкй.

Дослед: Закон Кулона.
Лпгаратура: [1] с. 164-194; [4] с. 71-103; [б] с. 96-126.

20.Навукова-метадычны аналйз тэмы курса фЫкз X класа "Законы пастаяннага 
току". Методика фармйравання асноуных паняццяу тэмы (стацыянарнае 
электрычнае поле, рознасць патэнцыялау, напружанне, ЭРС). 
Экспериментальны \ тэарэтычны метады вывучэння закону Ома для участка 
ланцуга i для замкнёнага ланцуга на базавым i паглыбленым узроунях.

План: Асаблйвасш тэмы, яе структура i логйка. Актуал1зацыя апорных 
ведау па тэме. Вывучэнне уласцйвасцей стациянарнага электрычнага поля й яго 
характеристик у параунанш з уласцйвасцямй электрастатичнага поля. 
Метадычныя варыянты вывучэння закону Ома для участка ланцуга (на базавым 
i паглыбленым узроунях) ( для замкнёнага ланцуга.

Дослед: Вымярэнне напружат» й ЭРС вальтметрам.
Лггаратура: [1] с. 194-198; (4J с. 103-118; [6] с. 126-142.
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21.Навукова-метадычны аншнз тэмы курса фЫю X класа "Магштнае поле 
току". Методыка вывучэння асноуных паняццяу тэмы (магштнае поле, 
магнитная шдукцыя). Эксперыментальны i тэарэтычны метады вывучэння 
сшы Ампера i сшы Лорэнца.

План: Асабл1васш тэмы, яе структура i лопка лабудовы. Фарм)’раванне 
паняцця "магштнае поле” у курсе фЫю Vfl i X класау. Мапнтная шдукцыя - 
асноуная характарыстыка магштнага поля, Эксперыментальны i тэарэтычны 
метады вывучэння сшы Ампера i сшы Лорэнца.

Дослед: Вымярэнне магштнай шдукцьн.
Л1таратура: [1] с. 198-203;{4] с. 139-160;Щс, 193-212.

22,Навукова-метадычны анализ тэмы курса фодп X класа "Электрычнч ток у 
розных асяроддзях". Вывучэнне электроннай праводнасщ металау i 
электрычнага току у тауправаднжах.

План: Генерал *зацыя ведау на аснове клаЫчиай электроннай тэорьп. 
Дэдуктыуны падыход да вывучэння электрычных уласшвасцей розных 
асяроддзяу. Вывучэнне асноуных палааежняу i экспериментальных фактау 
электроннай праводнасщ металау. Сктэматызацмя ведау па тэме. Прырода 
носьбггау зараду i асабл ieacm* ix руху У пауправадшках. Вольт-амперная 
характары стыка; тлумачэнне заканамернасией,яти  падпарадкоуваецца ток у 
пауправадшках; з'явы, *kS* суправаджаюш» праходжанне току у 
пауправадшках; практычнас прымяненне току У пауправадшках, будова i 
прынцып дзеяння пауправадшковых прыборау. Характарыстыка 
дэманстрацыйнага абсталявання па тэме.

Дослед: 1. Залежнасць супращулення металау ад температуры. 2. 
Залежнасць ̂ сктраправоднасщпауправадшкоу ад асветленасш.

Лпгаратура: {1J с.208-217; |4J c.tl»-I39;{6]c.l42--l54,182-193.

23 .Навукова-метадычны аналЬ тэмы курса фшю XI класа "Электрамагштная 
шдукцыя". Методыка фарм!равання асноуных паняццяу тэмы (з'ява 
электрамагштнай шдукцьи, шдукцыйнае электрычнае поле). Методыка 
вывучэння закону электрамагнггйай шдукцы* inpaBina Ленца.

План: Асабл1васщ тэмы, яе структура, лопка пабудовы, м1жпрадметныя i 
унутрыпрадметныя сувязк Вывучэнне з*явы электрамагштнай шдукцьи* У курсе 
ф>зна VlII i XI класау. Эксперыменодыш г тэ^этычны метады вывучэння 
закону электрамагштнай шдукцьи i правша Ленца; Асноуныя уласщвасш 
шдукцыйнага электрычнага поля.

Дослед: Электрамагштная шдукцыя.
Л1таратурз: ||jc 203-208; t4J<j. 160-177; [в] с. 213-241; (7J с. 8-26.

24-25.Навукова-метадычны анал13 тэмы курса фшк} XI класа 
"Элекфаматггныя ваганш". Методыка фарм1равання асноуных 
паняццяу тэмы (свабодныя > вымушаныя ваганш, гармашчныя ваганш,
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электрамагштныя ваганш у контуры). Методы ка вывучэння пераменнага 
току як вымушаных электрычных ваганняу. Экспериментальны i 
тэарэтычны метады вывучэння ланцугоу з актыуным, £м!стасным i 
шдуктыУным супрашуленнем.
План: Aca&iieacui тэмы, яе структура i лопка, унутрыпрадметныя сувязг 

Адзшы падыход да вывучэння ваганняу рознай <{нз1чнай прыроды. Прымяненне 
метода аналоги* пам1ж мехашчнымг i электрычным1 ваганнямь Вывучэнне 
свабодных злектрамагнггных ваганняу, ваганняу у контуры, формулы для 
перыяду Уласных ваганняу, гармашчных ваганняу, паняцця фазы.

Вывучэнне пераменнага току як вымушаныхэлектрычных ваганняу. 
Эксяерыментальнае вывучэнне ланцугоу з актыуным, шдукгыуным i 
емютасным супрацгуленнем. Закон Ома для пераменнага току (без выведу). 
Вывучэнне пераменнага току на базавым i паглыбленым узроунях.

Дослед: 1/ Свабодныя электрамагштныя ваганш у контуры. 2. 
Асцылаграмы пераменнага току.

■;; с. 19^-224;{71 с,2Г-63-

26. Навукова-метадычны анал1з тэмы курса ф1зна XI класа "Электрамагнггныя 
хвалГ. Методыка вывучэння уласшвасцей электрамагнггных хваль, 
прынцыпау радыбсувяз! i хвалявых уласшвасцей святла.

План: Асабл1васцг тэмы, яе структура i лопка, мгжпрадметныя i 
Унутрыпрадметныя сувязь Методыка фарм)равання паняцця аб 
электрамагштнай хваль Характарыстыка прыбора Тенератар сантиметровых 
хваль". Эксперыментальнае вывучэнне уласшвасцей электрамагнггных хваль. 
Вывучэнне прынцыпау радыёсувязь

Развита поглядау на прыроду святла. Гптэрферэнцыя i дыфракцыя як 
эксперыментальны доказ хвалявага характеру святла. Характарыстыка набора 
па 1нтэрферэнцы1 1 дыфракцы1.

Дослед: 1. Адб1ццб t праламленне электрамагнггныххваль. 2. Наз»ранне 
дыфракцьи манахраматычнага святла пры дапамозе рашоткь

Лггаратура: [1] с. 236-266; [4] 6.238-252,269-284; {7} с. 63-85,85-124.

27.Навукова-метадычны аналЬ тэмы курса ф1зиа XI класа "Элементы тэоры* 
адноснасш*. Методыка вывучэння асноуных паняццяу тэмы (пастулаты 
тэорьи адноснасш i Ix следствы, узаемасувязь масы i энергн). Вывучэнне 
тэорьп адноснаешна паглыбленым узроуж.

План: Асаблгвасш тэмы, яе структура i лопка пабудовы, 
унутрыпрадметныя сувязь Вывучэнне прынцыпу адноснасш Эйнштэйна на 
аснове прынцыпу адноснасш Галшея. Уласшвасцг масы у клаачнай i 
рэлятывюцкай механ1цы. Вывучэнне закону узаемаеувязг масы i энерп!, 
прымяненне яго У пракгыцы. Юнематыка, дынам1ка i законы захавання у 
спецыяльнай тэоры! адноснасш.

Лггаратура: (1] с 266-280; [4] с. 284-292; {7} с. 130-142.
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28.Структура i асаблieacui раздзела "Квантавая ф|31ка” у школьным курсе 
фЫк1. Навукова-метадычны анализ тэмы курса ф!знсг XI класа "Светлавыя 
кванты". Вывучэнне асноуных паняццяу тэмы (фотаэлектрычны эфеюг i яго 
законы» кванты святла, двагстасць уласшвасцей святла).

План: Значэнне, структура раздзела "Квантавая фЫка", асабл1васцГ 
методьиа яго вывучэння. Асабл1васщ тэмы "Светлавыя кванты", яе структура i 
лопка пабудовы. Вывучэнне зместу квантавай тэорыц тлумачэнне з яе 
дапамогай з'явы знешняга фотаэфекту i яго закона^ i абфунтаванне 
карпускулярна-хвалевагадуалЬму.

Дослед: Фотаэфект на усгано$цы з цынкавай пласцшкай.
Лггаратура: [lj с. 281-299; (4J с. 29®-314;|7J с, 143-163.

29.Структура i асаблквасщ тэмы "Атамная ф!з1ка". Эксперыментальны i 
тэарэтычны метады вывучэння будовы агама (дослед Рэзерфорда, квантавыя 
пастулаты Бора),

План: Развишб поглядау на будову атама. Актуал1зацыя апорных ведау 
аб будове атама. Эксперыментальныя i тэарэтычныя метады вывучэння будовы 
атама (дослед Рэзерфорда г квантавыя пастулаты Бора). Выкарыстанне 
медальных уяуленняу пры вызучэнш будовы атама. Вывуонне прынцыпу 
дзеяння лазера (на паглыбленым узроуш).

Дослед: Лазер школьнага тыпу, яго выкарыстанне пры вывучэнш курса 
фЫю сярэдняй школы.

Лггаратура: [1] с. 299-312; |4Je. 314-325; {7] с. 163-186.

30.Методыка вывучэння асноуных паняццяр i закона? тэмы "Фгзнса атамнага 
ядра" i азнаямлення з уласщвасцям! элементарных части (пратонна- 
нейтронная мадэль ядра, энерпя сувяз1, радыеактыунасць, ядзерныя рэакцыц 
прынцыпы клас|ф1кацы1 элементарных часщц).

План; Вывучэнне пратониа-нейтроннай мадэлt ядра атама, энергн сувязг 
атамных ядзер. Методыка вывучэння радыеакты^асц!, метадау рэпстрацьп 
гажзуючых выпраменьвання  ̂ ix б!ялапчных уздзеянняу i засцяроп ад ix. 
Вывучэнне ланцуговай рэакцьн падзелу ядзер урану i тэрмаядзернай рэакцьп. 
Азнаямленне з уласщвасцям! элементарных часцщ (напаглыбленым узро̂ гш).

Дослед:Будова i дзеянне л1чылынка «ашзуючых часцщ.
Лггаратура: [1] с. 313-321; |4] с 325-343; J7J с. 186-227.

ДГТАРАШ Д
1. Методика преподавания физики в средне школе. Под ред> 

С.Е Каменецнецкого, J1 Л . Иванова.- М.; Просвещение, 1987.
2. Методика преподавания физики в 6-7 классах средней школы. Под ред. 

В.И Орехова и А.В. Усовой. - М.’ Просвещение, 1976;
3. Методика преподавания физики в £-10 классах средней школы. Под ред. 

B.I1 Орехова и А.В. Усовой. Часть I. - М.г Просвещение, 1980.
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4. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. Под ред. 
В.П. Орехова и А.В. Усовой. Часть 2. - М.: Просвещение, 1980.

5. Э.Е. Эвенчик,СЛ.Шамаш, В.АОрлов. Методика преподавания физики в 
средней школе. Механика. Под ред. Э.Е. Эвенчик. - М.: Просвещение, 1986.

6. Методика преподавания физики в средней школе. Молекулярная физика. 
Основы электродинамики. Под рук. С .Я. Шамаша - М.: Просвещение, 1975.

7. А.Т Глазунов, И.И.Нурминскин, А.А.Пинский. Методика преподавания 
физики в средней школе. Электродинамика нестационарных явлений. 
Квантовая физика. Под ред. А.А.Пинского. -М.: Просвещение, 1989.

8. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Часть I. Под 
ред. А.АЛокровекого. - М.: Просвещение, 1978.

9. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе' Часть 2. Под 
ред. АА.Покровского. - М.: Просвещение, 1979.

10.Метадычныя i навукова-папулярныя часотсы: "Адукацыя i выхаванне", 
"Физика в школе", "Ф^зжа: праблемы выкладання", "Квант", "Фокус", 
"Репетитор", "Физика"- еженедельное приложение к газете "Первое 
сентября"
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Вучэбнае выданне

Праграма дзяржаунага экзамену па ф1з1цы 
з методы кай яе выкладання
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Котла Уладз1м1р М1калаев1ч, 
Кульб̂ цю Дзмпры 1ванав1ч, 
Луцэв1Ч Аляксандр Аляксандрав1ч, 
Марголш Леашд Навумав1ч, 
М»кул1Ч Аляксей Сцяпанав1*ч, 
Пастушонак Софш Мкалаеуна, 
Федаркоу* Чэсл ay Mixaitn ав1ч, 
Юшкев1ч Мжалай Аляксандрав^ч, 
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Яяуць Бштар 1осй£ав1ч.
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