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ВЫКАРЫСТАННЕ 1НТЗГРАВАНАГА ПЕДАГАГ1ЧНАГА 

ПРАГРАМНАГА АСЯРОДДЗЯ НА ЛАБАРАТОРНЫХ ЗАНЯТКАХ

Ф1з1чны эксп.ерымент з'яуляецца неад'емным элементам працэсу 

пазнання. Выконваючы лабараторныя работы, студэнты самастойна дас- 

ледуюць ф1з!чныя з'явы i заканамернасц!. Пры гэтым яны знаёмяцца з 

розным1 метадамх ф1з1чных даследаванняу, набываюць навык! працы з 

вымяральнай апаратурай, практычна пераконваюцца у прав1льнасц! вы- 

вучаемых тэарэтычных высноу, закона? i ix прымяненн!.

Ф1з1чны эксперимент выконвае розныя дыдактычныя функций па- 

кольк1 ён можа выкарыстоувацца у розных формах i метадах навучання. 

У працэс навучання яго трэба уводз!ць па строга прадуманай с1стэме. 

Лабараторныя занятк1 як адна з гэтых форм пав!нны мець пэуную мето

дику арган1зацьц i правядзення. Часцей за усё яны складаюцца з нас- 

тупных этапау: самастойнай падрыхтоукь правядзення даследавання i 

справаздачы па вынжах працы. Ажыццяуленне кожнага этапу патрабуе 

як ад студэнта, так i ад выкладчыка розных падыходау, метадау i 

форм.

Адным з рэзервау павьипэння эфектыунасц! лабараторных заняткау 

з'яуляецца выкарыстанне электронна-вьцпчальнай тэхнш1 для сама- 

кантролю студэнтау пры падрыхтоуцы да лабараторных заняткау i кант- 

ролю пры допуску да выканання работ. Справаздача студэнта па выка- 

нанай рабоце таксама можа ажыццяуляцца у форме дыялога з ЭВМ.

3 ycix навучальных праграм 1 трэнажорау, як!я сягоння маюцца у 

рэспубл!цы . найбольш эфектыуным i практичным з'яуляецца 1нтэграва- 

нае педагаг!чнае праграмнае асяроддзе. Выкарыстанне 1ППА дае шфо- 

к!я магчымасц! для аптым!зацы1 навучальнага працэсу. у тым л1ку 1 

лабараторных заняткау. 3 дапамогай 1нструментальнай праграмы "Мета- 

дыст" выкладчык птварае базы ведау па кожнай лабараторнай рабоце у 

шматварыянтнай форме, што дазваляе ажыццяв1ць 1ндыв1дуальны 1 дыфе- 

рэнцыраваны падыход пры кантрол! 1 самакантрол1 на болыя высок!м 

узроунЬ 1нфармацыйна-навучальная праграма "Студэнт" дае студзнту 

магчымасць праверыць узровень яго самастойнай падрыхтоук1 да лаба

раторных заняткау ц! да справаздачы па выкананай рабоце, г.зн. 

ажыццяв!ць самакантроль, а выкладчыку у час допуску ц! зал!ку - 

здейсн!ць кантроль.

Ная?насць вучэбнага класа ЭВТ, праграм i распрацаванай методы-
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Ki ix выкарыстання на лабараторных занятках дазвапяе як студэнту, 

так i выкладчыку больш эфектыуна выкарыстоуваць вучэбны час. Як па- 

казвае вопит, вучэбны час пры гэтым экажтцца, узровень ведау па- 

вышаецца i ствараюцца больш спрыяльныя умовы для выканання творчых 

заданняу з раздзела вучэбна-даследчай работы студэнтау.

У. М. Котла

ПЭВМ ЯК СРОДАК КАНТРОЛЮ I САМАКАНТРОЛЮ ВЕДАУ

Наяунасць камп'ютэрнай тэхнШ у дастатковай колькасц1 дазва- 

ляе значна палепшыць вучэбна-метадычную працу па вывучаемых дысцып- 

л!нах. ПЭВМ дае магчымасць удасканал1ць с1стэму кантролю i, што са- 

мае галоунае, самакантролю ведау студэнтау. Для гэтага неабходна 

стварыць праграмныя сродк!, як!я дазвалял1 б студэнтам кантраляваць 

свае веды, пры неабходнасщ - патрэн1равацца у адказах. Тольк1 пры 

поунай упэуненасщ у станоучых адказах яны могуць здаць неабходны 

матэрыял.

Адным са шляхоу аргатзацы! такога кантролю i самакантролю з'- 

яуляецца выкарыстанне ПЭВМ з пзуныш праграмна-педагаг1чным! срод- 

Kawi, як!я уключаюць базы ведау па адпаведных раздзелах вывучаемага 

прадмета, праграмы для к1равання працай студэнтау па зададзеных 

сцэнарыях i 1нш.

3 дапамогай 1нструментальнай праграмы "Метадыст" па раздзеле 

"Малекулярная ф!з1ка i уводз!ны у тэрмадынам1куи курса агульнай ф1- 

з1к! была створана база ведау. Вучэбны матэрыял разб1ты на 9 тэм. 

Па ycix тэмах створана прыкладна 10 фрэймау, кожны з як1х мае 7 - 9  

варыянтау заданняу. У залежнасц! ад узроуню падрыхтоук1 студэнтау 

можна праводз!ць 2 - 4  калёкв1умы на ПЭВМ. Кожнаму калёкв!уму папя- 

рэдн!чае пэуны час, на працягу якога студэнты у рэжымах "знаёмства” 

ц! итрэн1роука" маюць магчымасць 1ндыв1дуальна папрацаваць па 

дадзенай тэме, што станоуча уплывае на якасць засваення матэрыялу. 

Праграма "Метадыст" у рэжыме "рэдакцыя" дазваляе удасканальваць i 

змяняць базу ведау, уносячы карэктывы у варыянты, як!я аказваюцца 

давол1 простым! ц1, наадварот, зал1шне складанымь

Зразумела. камп’ютэр не можа замянщь настаунша. Традыцыйныя 

i камп'ютэрныя методык! павшны узаемна дапауняць адна адну 1 

садзейн!чаць павышэнню эфектыунасц1 вучэбнага працэсу.
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