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III. ВЬКАРЫСТАННЕ ПЕДАГАГ1ЧНЫХ ПРАГРАМНЫХ СРОДКАУ

У. А. Якавенка, Ч. М. Фсдаркоу 

ЗАДАНЫ У КУРСЕ АГУЛЬНАЙ Ф131К1

У падрыхтоуцы настауткау ф ! з Ш  важную ролю одыгрываюць ф1- 
з!чныя задачы, рашэнне як1х з’яуляецца неабходнай практычнай дзей- 
насцю пры вывучэнн! курса агульнай ф!зш1. Задачы дапамагаюць злу- 
чыць тэорыю з практыкай, павыс1ць узровень ведау студэнтау, сфарм1- 
раваць у ix творчы падыход да вывучэння любой ф!з!чнай з'явы. Пра- 
цэс рашэння задач садзейн1чае далучэнню студэнтау да самастойнай 
творчай працы, вучыць анал1заваць пэуныя з’явы, вылучаць галоуныя 
фактары, як1я абумоул!ваюць ix. Тэты працэс з’яуляецца мадэллю на- 
вуковага ф!з1чнага даследавання i вельм1 эфектыуна уплывае на фар- 
м!раванне так!х якасцей асобы, як працав!тасць, самастойнасць. ак- 
тыунасць, настойл1васць. эрудз1раванасць i мэтанак1раванасць.

Па coaix дыдактычных мэтах, спосабах рашэння, змесце Город
ках, як1я выкарыстоуваюцца пры рашэнн! тэкставых, граф1чных i экс- 
перыментапьных задач, ф!з!чныя задачы можна падзял1ць на тры тылы: 
трэн!ровачныя, стандартныя i творчыя. Пры гзтым трэба мець на Ува- 
зе, што працэс рашэння задач i фарм!равання якасцей асобы будзе 
больш эфектыуным пры 1ндыв1дуапьнай форме навучання, якая патрабуе 
дыферэнцыравання i шматварыянтнасц1 дыдактычных сродкау.

Першы тыл - гэта трэн1ровачныя задачы, што дазваляюць паспяхо- 
ва засво1ць нейк1 адз!н ф!з1чны закон (матэматычную мадэль - форму
лу) у розных яго варыяцыях. Яны закладваюць фундамент ведау у сту
дэнтау.

Друг! тып - задачы, пры рашэнн! як!х патрабуюцца веданне адна- 
го, дйух i больш ф!з!чных законау 1 умение карыстацца матэматычным 
апаратам для атрымання канчатковай формулы разл!ку невядомай ф!з1ч- 
най вел!чын1.

Трэц1 тып - гэта с!стэма твоочых ’адач, што рашаюцца тольк1 
тым1 студэнтам1, у як!х сфарм!раваны высок1 узровень ведау. эрудз!- 
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раванасць i настошпвасць. Пры гэтым немалую ролю адыгрьшаюць 1нту- 
1цыя i логика мыслення. Працэс рашэння так1х задач садзейнгчае да- 
лейшаму разв1ццю здольнасцей будучага спец-.лял!ста на больш якаснай 
аснове.

Эфектыунасць працэсу рашэння задач залежыць ад дыдактычных 
сродна?, характар 1 магчымасц! як!х указваюць на той тыг, задач, што 
можа выкарыстоувацца. Рашэнне задач першага тыпу (трэшровачных) 
эфектыуна ажыццяуляецца пры выкарыстанн! электронна-Бьшчальнай 
T3XHiKi. ПЭВМ як дыдактычны сродак дазваляе арган!заваць навучальны 
працэс у 1ндыв1дуальнай форме i даць кожнаму студэнту асобны вары- 
янт умовы задачы.

Прыкладам можа быць задача наступнага зместу: " Вызначыць фо
кусную адлегласць зб1ральнай л!нзы (F). кал! адлегласщ ад л!нзы да 
прадмета i в1дарыса адпаведна роуны d = 50 см i f = 80 см ".

Гэта задача дае магчымасць засвохць формулу тонкай зб1ральнай 
л!нзы : i/F = 1/d + 1/f. Шматварыянтнасць заданняу можа дасягацца:

- падборам лшавых значэнняу d i f;
- падыходам да тыпу В1дарыса (сапраудны або уяуны);
- заданием невядомай вел1чын1 (F,d ц! f).
У вын1ку можна атрымаць стольк! варыяцый, што кожнаму студэнту 

ЭВМ вызначыць для рашэння асобны варыянт дадзенай задачы з пастаян- 
ным зместам. Кал1 у змест задачы увесц! каэфХцыент пазел1чэння 
Г-f/d i аптычную с!лу л!нзы D « 1/F, то атрымаецца задача другога 
тыпу (стандартная), якую таксама можна рашаць з дапамогаю ЭВМ.

У выпадку складанай л!нзы, што знаходз!цца у розных ася- 
роддзях, задача станов1цца творчай i патрабуе ад студэнта больш вы- 
сокага узроуню веда? i умення прымяняць ix у незнаемых с!туацыях. 
Выкарыстанне ПЭВМ пры гэтым будзе менш эфектыуным. 1ндыв1дуальны, 
безмашынны метад рашэння задач трэцяга тыпу прынос1ць больш карыс- 
ц1.

Так1м чынам, змястоуны падбор задач, магчымасць ix шматварыян- 
тнасц!, 1ндыв1дуальны падыход пры рашэнн1 i выкарыстанне пэуных ды
дактычных сродкау садзейн1чаюць павышэнню узроуню тэарэтычных ведау 
студэнтау па вывучаемым курсе агульнай ф1з!к! i фарм1раванню у ix 
станоучых якасцей творчай асобы.
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