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Дабараторны лрактыкук укллчае 22 лабараторныя работы па 
оптыцы, скледзеныя у адпаведнасд! а праграм&й курса *Агульнал 
ф !з!ка" для иедагаг!иных вшэйшых к&вучалышх устаноу. Ад!саннв 
кеашай работы змянгсае перал!к неабходных прылад I абсталявашя, 
асноуныя тэарэтычныя звестк!, указана! адаосиа экспврынентадь- 
ннх вымярэнняу, а таксама кантрольныя пытакн! ! рзкамендаваиу® 
л!таратуру.

Прызначаны для студзнтау ф!э1чнага факультета педагаг!чна~ 
га ун!вере!тэта, мозш быць выкарыстаны студэнтаи! катзматьгенага 
факультета ! фацультзта пркродазнауства.

(С) Калектыу аутарау* 1998
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П Р А Д М О Б А
Лабараторны практыкум уключае ап1санне лабараторных работ 

па асноуных раздзелах оптык! у адпаведнасц! э праграмай курса 
"Агульная ф!з!ка" для ледагаг!чных вышэйшых навучальных устаноу.

Быканакне лабараторных работ садзейн!чае больш глубокому асзн- 
саванню студэнташ асноуных ф!з!чных законау, як1я вывучаюцца у 
лекцыйным курсе, фарм!раванне трывалых навыкау у падрыхтоуцы I 
правядзенн! эксперименту, уменняу анал!заваць вын!к1 доследу. Важ- 
нейшай задачай арган!зацы1 ! пастаноук1 лабараторнага практикуму 
з*яуляецца стварэнне неабходных умоу для самастойнай працы студэн
тау.

Вучэбна-метадычны дапаыожн!к знаём!ць з сутнасцю шматл!к1х ап- 
тычных з*яу I розным1 метадам! вымярэння ф!з!чных вел1чынь. Пры ап!- 
санн1 лабараторных работ даецца каротк! перал!к абсталявання I пры- 
лад, неабходных для правядзення эксперыменту, асноуныя тэарэтычныя 
звесткГ, указанн! адносна экспериментальных вымярэнняу. Пасля кож- 
най работы прыводзяцца кантрольныя пытанн! ! сп!с рэкамендаванай л1- 
таратуры. У асобных лабараторных работах студэнтам прапануюцца задан- 
н1 для вучэбна-даследчай работы (ВДР). Выкананне некаторых работ па- 
трабуе ведау па спецыяльных метадах вымярэння пэуных ф!з!чных вел!- 
чынь. Прапанаваная структура дапаможн!ка будзе садзейн!чаць больш 
эфектыунай самастойнай падрыхтоуцы студэнтау да выканання лабаратор
ных работ.

Вучэбна-метадычны дапаможн!к прызначаны для студэнтау ф!з1чна- 
га факультэта (спецыяльнасц1: ф!з1ка ! 1нфарматыка, ф!з!ка I матэ- 
матыка), можа выкарыстоувацца таксама студэнтам! матэматычнага фа
культэта ! факультэта прыродазнауства.

Кафедра агульнай ! тэарэтычнай ф!з!к1, а таксама эксперымен- 
тальнай ф!з!к1 выказваюць падзяку ус!м, хто удзельн!чау у пастаноу- 
цы лабараторнага практыкуму, у абмерказанн! I афармленнЛ вучебна- 
ме тад ычн ага да os и ожн f ка.
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