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ду" наступнага зместу: "Вызначце асноуныя ф1з!чныя вел!чын1, як!я 
характарызуюць атам вадароду, 1 устанав!це адпаведныя запежчасц! 
пам1ж 1м1".

Рашэнне дадзенай заданы па адпаведнаму алгарытму не тольк! 
спрыяе замацаванню тэарэтычных ведау, але i дае магчымасц! эфек- 
тыуна выкарыстоуваць вучэбны час, набываць навык1 выкарыстання 
ПМК 1 складання праграм да 1х. Абагульняючы метад стварае /мовы 
для творчага пошуку: вучыць анап1заваць не толькх Ф1з1чныя г'яви 
1 законы, але 1 атрыманыя вын1к1, на падставе як1х выяуляюцца ад
паведныя залехнасц1 ф1з1чных вел1чынь.

УДК 53 + 371.66

А. М. Ярашэнка

МАДЭЛЬ К1РАВАННЯ КОМПЛЕКСАМ ТСН КАБ1НБГА Ф131К1 
I ЯЕ РОЛЯ У ПРАФБС1ЙНАЙ ПАДРЫХТОУЦЫ НАСТАУН1КА

У сучаснай школе шырока выкарыстоуваюцца тэхн1чныя сродк! 
навучання (ТСН). Таму пры падрыхтоуцы настаун1ка ф1з!к1 гэтым пы- 
танням удзяляецца значная увага. У першую чаргу неабходна азнаё- 
м1ць студэнтау з дыстанцыйным к!раваннем комплексам ТСН з агуль- 
нага пульта. На жаль, так! пульт прамысловасцю не выпускаецца.

Нам1 распрацавана мадэль комплексу ТСН, якая вывучаецца сту- 
дэнтам1 пры выкананн1 лабараторнага практыкуму "Абсталяванне чг- 
б1нета ф1з1к1 ТСН". Мадэль к!равання комплексам ТСН (рыс.1) уклю- 
чае наступныя элементы: пульт к!равання (1), гукавыя калонк! U). 
механ!зм к1равання экранам (3). тапев1зары (4), механ1зм заштор- 
вання вокнау (5), асвятленне каб1нета (6), дыяпраектар "Пе
ленг-800" (7), дыяпраектар "Пеленг-800 А"(8), к!напраектар "Раду- 
га-7"(9), в!дэамагн1тафон ВМ-12 (10), аутаматызаваны клас (И).
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Пры вывучэнн! мадэ/ii студэнты рашаюць так!я дыдактычныя за

даны, як вывучэнне прынцыповай мантажнай i электрычнай схемы 
комплексу ТСН; мантаж комплексу ТСН. як1 уключае дыяпраектары 
"Пеленг-800"; к!напраектар "Радуга-7"; камплект энергазабеспячэн- 

ня КЭФ-10; механ1змы к!равання шторам! i экранам; распрацоука 
фрагмента вучэбных заняткау па ф1з!цы з прымяненнем комплексу ТСН 
! яго дэманстрацыя.

Даследаванне паказала, што мадэль к!равання комплексам ТСН 
з’яуляецца эфектыуным сродкам фарм1равання у студэнтау прафес!ft- 

на -метадычных уменняу.

УДК 371.035.3

А.А. Ц!маховец

ПАДРЫХТОУКА СТУДЭНТАУ ДА ПЕРААДОЛЬВАННЯ КАМУН1КАТЫУНЫХ 

ЦЯЖКАСЦЯУ У ПРАЦЫ НАСТАУНТКА Ф131К1

Педагаг!чная дзейнасць заусёды звязана з неабходнасцю арга- 
н1зацы! прадуктыуных аднос1н педагога з вучням!, таму актуальным 
з’яуляецца вылучэнне камун!катыуных цяжкасцяу у працы настаун!ка 
i падрыхтоука студэнтау да !х пераадольвання.

Пры выдзяленн1 камун!катыуных цяжкасцяу мы л!чыл!, што дзей
насць педагога можа быць паспяховай тольк! пры наяунасц! у яго 

пэуных к&мун1катыуных уменняу: уступаць у кантакт ! яго падтрым- 
л!ваць, прад’яуляць педагаг!чныя патрабаванн! i даб1вацца ix вы- 
канання, дыягн̂ставаць. ацэньваць ! вырашаць розныя педагаНчныя 

с!туацы!, прадбачыць вын!к! педагаг!чнага уздзеяння на вучня, ма- 
дэляваць пс!халаг!чны стан удзельн!кау с!туацы!, анал!заваць 

уласныя паводз!ны ! !нш. Адсутнасць або недастатковая сфарм!рава- 
насць уменняу выступае як адпаведныя камун!катыуныя цяжкасц! нас
тали! ка.

'Гак! падыход дазвол!у нам праанал!заваць усе в1ды дзейнасц! 
настаун!ка ! вызначыць у рамках метадычнай падрыхтоук! асноуныя 

шлях! пераадольвання камун!катыуных цяжкасцяу: азнаямленне сту
дэнтау з тыповым! цяжкасцям! настаун!ка ф!з!к!; фарм1раванне ? ix 

прафес!йна-метадычных уменняу; разв!ццё самастойнасц!, !н!цыятыу-
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