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Мы бачым, што поршань не адразу пераходз!ць у канечнае стано- 
в1шча, а роб1ць затухаючыя ваганн!. паступова набл1жаючыся да ста
ну, як1 можна пацвердз!ць газавым! закончи.

Так1м чынам, мадэль, якую мы стварыл1 пры дапамозе дадзеных 
праграмных сродкау. дазваляе разглядаць усе асноуныя рысы гэтых 
працэсау.

Змен1м умову задачы. Цьшшдр з поршнем верц!цца вакол вое!, 
што праходз1ць па кра! цылд.ндра з адкрытага боку. Пад поршнем зна- 
ходз!цца 1дэальны газ. У некаторы моыант часу поршань адпускаюць. 
Знайсц! адлегласць, на якую зрушыцца поршань.

Рашэнне будзем выконваць аналаг1чна папярэдняму выпадку. На 
аснове атрыманай дэманстрацьи можна падвесц! школьнжау да пытання: 
пад уздзеяннем якой с1лы адбываецца зрушэнне поршня? Так1м чынам, 
мы можам увесц! паняцце cin З.нерцы1, або не!нерцыяльных с1стэм ад- 
л!ку , пры вывучэнн! тэмы "З'явы. як1я наз1раюцца у нешерцыяльных 
€iCT3Max адл1ку. Штучны цяжар. Цэнтрабежныя механ1змы".

Дадзеныя задачы можна выкарыстоуваць пры вывучэнн! тэм раздзе- 
ла "Механ1чныя ваганн1 1 хвалГ’. Рашэнн1 прыведзеных задач даюць 
на>, змяненне параметра? с1стэмы па гарман!чным законе. Так1м чынам, 
наша с!стэма уяуляе сабой "газавую спружыну". Рух поршня у тачой 
с!стэме можна выкарыстоуваць як наглядны прыклад пры вывучэнн! тэм 
’’Вагальны рух”, "Затухаючыя ваганнГ', "Ваганн! грузу на спружыне".

Так1я камп’ютэрныя мадэл! з'яуляюцца прыкладам комплекснага. 
сХстэмнага падыходу да даследавання ф!з!чных з'яу 1 працэсау. Яны 
дазваляюць дэманстраваць або 1люстраваць матэрыял розных раздзелау 
Ф1з1к1, даследаваць мадэл!, змяняючы ix параметры.

Дз. I. Кульб!цк1. А.М. Ярашэнка

ВЫБУЧЗННЕ 13ХН1ЧНЫХ СРОДКАУ ПРАГРАМ1РАБАНАГА НАВУЧАННЯ 
I КАНТРОЛЮ ВЕДА? ПА Ф131ЦЫ

Нам! распрацаваиа лабараторная работа "Вывучэнне тэхн1чных 
сродкау праграм!раванага навучання 1 кантролю ведау па ф1з!цы", 
якую выконваюць студэнты ф!з1чнага факультэ' . у практыкуме па курсу 
"Абстапяванне каб!нета ф 1 з Ш  i тэхн!чныя сродк! навучання".
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Мэты дадзенай работы наступныя:
- вьшучэнне будовы, асноуных прынцыпау дзеяння. важнейших ха- 

рактарыстык 1 дыдактычных магчымасцей тэхнХчных сродкау праграмХра- 
ванага навучання 1 кантролю ведау па ф1з1цы ;

- с!стэматызацыя ведау студэнтау аб асноуных тыпах навучальных 
1 кантралюючых праграм па ф1з1цы, галоуных прынцыпах 1х складання;

- вывучэнне методык! выкарыстання тэхнгчных сродкау праграм!- 
раванага навучання i кантролю на занятках па ф!з1цы.

У рабоце вывучаюцца прымяненне ЭВМ ”1скра'\ навучальнай экза- 
менацыйнай машыны НЭМ-2. прылады групавога кантролю БГК-24, педага- 
г!чнага тэстара. а таксама простых сродкау кантролю ведау па ®i3i- 
цы.

У час падрыхтоук! да выканання лабараторнай работы студэнты 
сЛстэматызуюць веды аб асновах праграм1раванага навучання» аб в!дах. 
кантралюючых праграм (праграмы адбору. пераносу, групоук!. суадно- 
с1н, адпаведнасщ) i метадах кантролю ведау, вывучаюць абагульненую 
блок-схему тэхн!чных сродкау кантролю (ТСК) i асноуныя прынцыпы яе 
работы, а таксама методыку складання i выкарыстання кантралюючых 
праграм па ф!з!цы. Кожны студэнт пав!нен склаcqi кантралюючую праг- 
раму з 6-10 пытанняу па адной з тэм школьнага курса ф!з1к1 - ? за- 
лежнасц! ад 1ндыв1дуальных схХльнасцей.

Асобая увага у дадзенай рабоце удзяляецца вывучэнню персаналь- 
най ЭВМ у якасц! кантралюючага i навучальнага тзхнХчнага сродку ка- 
б1нета ф1з ш 1. Перад. студэнтам! ставХцца задача навучыцца складаць 
простыя кантралюючыя i навучальныя праграмы для ЭВМ "Гскра" i эфек- 
ты^на выкарыстоуваць на занятках па ф1з1цы.

Спачатку студэнты знаёмяцца з пакетам прикладных праграм для 
ЭВМ "1скра" i вучацца ix выкарыстоуваць. У якасц! гэтых праграм 
прапаноуваюцца кантралюючыя праграмы для работ ф!з1чнага практыкуму 
сярэдняй школы. Затым студэнты знаёмяцца са стваральн!кам кантралю
ючых 1 навучальных праграм з тэкставых файлау "Sokrat" (распрацоуш- 
чык! А. П. A6pariMOBi4 i Дз.Л. >Каганов1ч). Вартасцю дадзенай прагра
мы з'яуляецца тое, што тэкст кантралюючай праграмы можна падрыхта- 
ваць у любым тэкставым рэдактарн i ён не патрабуе далейшай спецы- 
ял ьнай апрацоук!.

У файле 1н1цыял1зацы1 можна став!ць пэуныя патрабаванн!, у вы- 
н1ку чаго дадзеная праграма будзе кантралюючай або навучальнай. што 
важна пры яе выкарыстанн1 на занятках па ф1з1цы.
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Праграмай ’’Sokrat” прадугледяваецца як выбарачны. так i канс- 
труяваны спосаб уводу адказу, як! ацэньваецца па чатырохбапьнай 
сХстэме.

Папярэдне складзеныя пытанн1 з адказамх (дамашняе 1ндыв1дуаль- 
нае задание) студэнты уводзяць у ЭВМ, пры неабходнасц! рэдагуюць 
кантралюючую праграму i назграюць за яе выкананнем. Выконваючы ра
боту, яны вывучаюць магчымасц! праграмы ’’Sokrat*’: выкарыстанне кант- 
ралюючай праграмы у якасц! навучальнай, уключэнне таймера. зап!с 
вын!кау апытання, выбар пэунай колькасц1 пытанняу з кантралюючай 
праграмы з наступным ix ацэньваннем i г. д.

Наступны тэхн1чны сродак кантролю - прылада групавога кантролю 
ПГК-24 (распрацавана кафедрай методык! выкладання ф1зш1 БДПУ) - 
прызначаецца для франтальнага кантролю ведау. Спачатку студэнты 
знаёмяцца з будовай аутаматызаванага класа у цэлым, з прынцыпам яго 
дзеяння, T3XHi4HbUMi i дыдактычным! магчымасцям1 i методыкай выка- 
рыстання у школе, а затым больш дэталёва вывучаюць прынцыповую 
электрычную схему пульта навучэнца (асноуны элемент ПГК - 24) i яго 
работу.

Вывучаецца таксама навучальная экзаменацыйная машына НЭМ-2 - 
яе тэхн!чныя характарыстык!. дыдактычныя магчымасщ i 1нш. Раней 
падрыхтаваныя праграм!раваныя пытанн! студэнты уводзяць у гэтую ма
шину i вывучаюць яе выкарыстанне у розных рэжымах("навучаннеи. "са- 
макантроль", "каитроль"}.

Далей студэнты знаёмяцца з прыладай для 1ндыв1дуальнага кант
ролю ведау - педагаг!чным тэстарам. Вывучаюць яго будову (на блоч
ным узроун1), прынцып дзеяння асноуных вузлоу (блока уводу адказау, 
кадзХровачных i ацэначных прылад) i прав1лы выкарыстання. Папярэдне 
складзеную кантралюючую праграму з 6 пытанняу студэнты кадз!руюць 
на педагаг!чным тэстары. а затым правяраюць яе у дзеянн!.

У рабоце прадуглежваецца таксама с!стэматызаць:я ведау аб прос
тых праграм!руемых сродках кантролю 1 аб безмашынным праграмХрава- 
ным кантрол! i Ссолагантрол1 ведау па ф!з1цы. 3 гэтай мэтай студэнты 
знаёмяцца з прыладай БП1-2, выкарыстанне якой дгпускае як п1сьмовы. 
так I граф1чны адказ. Яны вывучаьць яе будову, п?ав1лы выкарыстання 
i магчымасц!. Ваннам вартасцю дадзенай прылады з'яуляецца забеспя- 
чэнне неадкладнага пацвярджэння правхльнасц! або памылковасц! адка
зу. што дазваляе студэнту безадкладна выаиачыць 1 выправ!ць свае 
памылк! i перашкаджае запам!нанню няправ!льных адказау.
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Безмашынныя сродк! кантролю i самакантролю веда? прадугледж- 
ваюць выкарыстанне як выбарачнага, так ! канструяванага спосабу 
адказу. У якасц! так!х сродкау у рабоце вывучаецца выкарыстанне 
для кантролю ведау па ф!з!цы перфаравгных картак i шаблонау.

В. В. Кл!машонак, У. В. Палягеньк!

ВЫКАРЫСТАННЕ ЯКАСНЫХ ПЬГГАННЯУ 
ПРЫ АХЫЦЦЯУЛЕНН1 КАНТРОЛЮ ВЕДАУ ПА 1НФАРМАТЫЦЫ

У працзсе вывучзння розных моу праграм!равання пры ап!санн! 
аператара? выкарыстоуваецца !х так званы фарматны зап!с, як! аба- 
гульняе варыянты прымянення аператара у залежнасц! ад значэнняу 1 
колькасц! выкарыстоуваемых параметра^. В1давочна, што фарматны за- 
п!с патрабуе прывядзення пэунай колькасц! прыкладаУ i тлумачэння 
дзеяння? разглядаемага аператара. Аднак пры усёй прымальнасц! тако- 
га падыходу фарматны 3anic садзейн1чае фармальнаму завучванню 
агульнай формулы, кал! !гнаруецца яе фактычны змест, няправ!льнаму 
выкарыстанню або скажэнню у праграмнай рэал!зацы! алгарытму.

Пры ажыццяуленн! кантролю (зкзаыенау, зал!кау, калёкв1умау) 
вышэйадзначанае часта прыводз!ць да фармальных адказау, што свед- 
чыць пра невысок! узровень ведау апытваемых. В!давочна. што дастат- 
ковая для кожнага навучзнца практика распрацоук! канкрэтных праграм 
(у асноуным пры рашэнн! спецыяльных задач) у значнай ступен! або 
цапкам дазваляе "адчуць" дзеянн! аператара У той ц! 1ншай яго фор
ме. Вось чаму уменне рашаць задачы праграм1равання з’яуляецца най- 
першым, як 1 у мног!х !ншых дысцыпл!нах. крытэрыем разумения пред
мета. Аднак рашэнне любой !нфармацыйнай задачы У большасц! выпадкау 
залежыць ад прав1льнасц1 распрацаванага алгарытму 1 агульнага пады
ходу да яго рэал!зацы1 на мове праграм!равання. Немагчымасць часам 
прав!льна да канца рэал!заваць алгарытм з-за няведання, напрыклад, 
як! знак трэба став!ць: ", * ц! ";" . м!жвольна зн!жае адзнаку за 
ведь1 навучзнца. Для больш аб’ектыунай ацэнк! ведау неабходна уклю- 
чаць i пытанн! ап!сапьнага характару, апе яны пав!нны быць не фар- 
мальным!. а якасным!, змястоуньш.
Адказы на пастауленныя пытаннi пакажуць глыб!ню ведау апытваемага 
па дадзенай тэме.
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