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У артыкуле апісаны дзве арыгінальныя дэманстрацыйныя ўстаноўкі па фізіцы, якія наглядна і эфектыўна 
на аснове рэальных прыбораў раскрываюць сутнасць бязважкасці і ўздзеяння магнітнага поля на 
праваднік з токам. Гэтыя дэманстрацыі паказваюць, што рэальны вучэбны фізічны эксперымент уяўляе 
сабой не толькі ілюстрацыю тых ці іншых фізічных з'яў і заканамернасцей; ён з'яўляецца сродкам доказу 
справядлівасці розных тэорый і тэарэтычных палажэнняў, спрыяе фарміраванню ўменняў і навыкаў, неаб-
ходных для даследавання з'яў прыроды. Створаныя прыборы з'яўляюцца агульнадаступнымі ў плане 
вырабу і прымянення. Прыборы маюць мэтавае накіраванне і дэманструюць фізічныя з'явы з мінімальнай 
колькасцю пабочных фактараў. Дзякуючы гэтаму ў навучэнцаў маецца магчымасць непасрэдна назіраць 
асаблівасці вывучаемых з'яў, вылучаць іх характэрныя рысы.
Ключавыя словы: фізіка, веды, дэманстрацыі, рэальныя прыборы, бязважкасць, праваднік, ток, магнітнае 
поле, сіла Ампера. 

The article describes the two original demonstration plants for physics that are clearly and effectively based on 
real devices and reveal the essence of weightlessness and magnetic fields on current-carrying conductor. These 
demonstrations show that real educational physical experiment is not only an illustration of certain physical phe-
nomena and laws; it is a means to prove the validity of various theories and theoretical positions, it promotes the 
formation of skills necessary for the studying of the phenomena of nature. The created devices are generally 
available in terms of production and use. The devices have a target direction and reproduce physical phenomena 
with a minimum number of side factors. Through this pupils have an opportunity to directly observe the features of 
the studied phenomena, to highlight their characteristics.
Keywords: physics, knowledge, demonstrations, real instruments, weightlessness, conductor, current, mag-
netic field, Ampere force.

Фізічны эксперымент з'яўляецца кры
ніцай ведаў і метадам даследавання 

прыродных з'яў і законаў, а таксама іх праяў
лення. Пры гэтым з дапамогай спецыяльных 

прыбораў і ўстановак адбываецца ўзнаў
ленне фізічнай з'явы на занятках (уроку, 
лекцыі) ва ўмовах, якія дыдактычна адпавя
даюць больш глыбокаму яе вывучэнню. 
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Педагогіка і прыватная методыка даказва
юць, што выкладанне курса фізікі ў сярэдняй 
школе і курса агульнай фізікі ў ВНУ павінна 
абапірацца на вучэбны эксперымент, які з'яў
ляецца самым эфектыўным відам нагляд
насці. Вучэбны фізічны эксперымент уяўляе 
сабой не толькі ілюстрацыю тых ці іншых 
фізічных з'яў і заканамернасцей. Ён з'яў
ляецца сродкам доказу справядлівасці роз
ных тэорый і тэарэтычных палажэнняў, спры
яе фарміраванню ўменняў і навыкаў, неаб
ходных для даследавання з'яў прыроды.

Трэба адзначыць, што непараўнальна ні з 
чым тая велізарная роля, якую адыгрывае 
фізічны эксперымент у падрыхтоўцы буду
чых настаўнікаў фізікі. Годны ўзровень 
прафесійнаметадычнай падрыхтоўкі настаў
нікаў фізікі ў значнай ступені залежыць ад 
таго, наколькі ён валодае сістэмай тэарэтыч
ных ведаў аб дыдактычных патрабаваннях 
да методыкі і тэхналогіі дэманстрацыйнага 
экспе рымента, яго мэтах, задачах і асаб
лівасцях на розных узроўнях вывучэння 
фізікі і практычных уменняў па планаванні, 
пастаноўцы і аналізу вынікаў вучэбнага фізіч
нага эксперымента.

Складовай часткай вучэбнага фізічнага 
эксперымента з'яўляецца дэманстрацыйны 
эксперымент. Дэманстрацыйныя вопыты – 
гэта паказ выкладчыкам фізічных з'яў і за
канамернасцей вялікай аўдыторыі, якая 
ўспрымае іх як рэальнае праяўленне законаў 
прыроды. Яны канкрэтызуюць, робяць больш 
зразумелымі і пераканаўчымі развагі вы
кладчыка пры тлумачэнні новага вучэбнага 
матэрыялу, узбуджаюць і падтрымліваюць 
у школьнікаў (студэнтаў) цікавасць да выву
чэння фізікі. Дэманстрацыйны эксперымент 
можа мець дыдактычную каштоўнасць толькі 
ў тым выпадку, калі ён арганічна звязаны 
з выкладаннем новага матэрыялу і нягледзя
чы на кароткачасовасць паказу з'яўляецца 
пераканаўчым і ясным, а дэманстрацыйная 
ўстаноўка павінна быць па ма г чы масці про
стая, што мае важнае значэнне для разумен
ня вопыту і высноў з яго.

Эфектыўнасць засваення ведаў зале
жыць ад таго, як гэтыя веды падаюцца. Каб 
навучыць школьнікаў (студэнтаў) думаць, 
адкрываць, вынаходзіць, выкладчык павінен 
вельмі шмат прыдумляць, адкрываць і вы
находзіць сам. Умелая арганізацыя паказу 
дэманстрацыі ўзмацняе жаданне навучэнцаў 
слухаць, чытаць, вырашаць, запамінаць, 
фар міруючы мысленне на аснове праяўлення 
самастойнасці і актыўнасці. Адным са шля

хоў вырашэння пытання аб уцягванні вучняў 
у творчы пошук на занятках па фізіцы з'яў
ляецца паказ вывучаемых з'яў, законаў і за
канамернасцей з дапамогай дэманстрацый
ных вопытаў, што з'яўляецца адлюстраван
нем навуковага метаду пазнання.

Якасны характар дэманстрацыйных во
пы таў забяспечвае іх кароткачасовасць з вы
разным эфектам праяўлення фізічнай з'явы. 
Дэманстрацыйныя эксперыменты павінны 
быць дастаткова эмацыйнымі для ўзбуджэння 
таго пачуцця «здзіўлення», «незвычайнасці», 
якія патрэбны для ўзнікнення праблемнай 
сітуацыі. Гэта, у сваю чаргу, патрабуе ары
гінальнасці дэманстрацыйнай устаноўкі і яе 
дыдактычных магчымасцей.

З улікам падрыхтоўкі настаўнікаў фізікі 
для агульнаадукайнай школы неабходна 
мець на ўвазе, што дэманстрацыйны экспе
рымент павінен садзейнічаць фарміраванню 
ў студэнтаў здольнасцей крытычна ацэнь
ваць метадычную каштоўнасць пастаноўкі 
аднаго і таго ж доследу на базе розных 
прыбораў, выкарыстоўваць фізічны эксперы
мент як сродак нагляднасці і як праблемна
пошукавы метад навучання фізіцы.

На працягу шэрагу гадоў плённай працы 
па забеспячэнні дэманстрацыйным эксперы
ментам лекцыйных заняткаў па фізіцы мы 
выкарыстоўвалі ўстаноўкі, з дапамогай якіх 
можна вельмі эфектыўна паказаць праявы 
тых ці іншых фізічных з'яў. Прыкладам такіх 
арыгінальных дэманстрацыйных установак 
з'яўляюцца прыборы для дэманстрацыі сва
боднага падзення цел (бязважкасці) і дзеян
не магнітнага поля на праваднік з токам.

Прыбор для дэманстрацыі стану 
бязваж касці

Апісанне прыбора (рысунак 1). Асновай 
прыбора служыць прамавугольная пласці
на (1) з вініп ласту памерам 12х18 см. Рабо
чым элементам з'яўляецца груз (2), да якога 
прымацаваны металічныя вуглікі (3) з адтулі
намі. Пры дапамозе вуглікаў груз насаджва
ецца на два вертыкальныя стрыжні (4), якія 
прымацаваны да асновы прыбора. Пад вуглі
камі знаходзяцца спружынкі (5), насаджаныя 
на стрыж ні. Над грузам змешчаны кантакты 
(6) электрамагнітнага рэле. Да асновы пры
бора жорстка прымацавана лямпачка (7), 
злучаная з крыніцай току праз кантакты рэле. 
Для замацавання прыбора на пэўнай вышыні 
служыць тонкая нітка (8).

Методыка правядзення эксперымента. 
У пачатку вопыту тлумачаць навучэнцам 
з'яву бязважкасці і будову прыбора. Паказва
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юць, што ў стане спакою, калі прыбор зна
ходзіцца на дэманстрацыйным стале, груз 
ляжыць на аснове, спружыны сціснутыя, кан
такты рэле разамкнутыя, лямпачка не га
рыць. Затым пры дапамозе ніткі падвешва
юць прыбор на вышыні каля 1 м ад паверхні 
стала (падлогі), папярэдне паклаўшы на іх 
матэрыял, які змякчае ўдар пры падзенні 
прыбора. Звяртаюць увагу аўдыторыі, што 
лямпачка не гарыць і перапальваюць нітку. 
Падчас вольнага падзення груз губляе сваю 
вагу і спружыны штурхаюць яго ўверх, ён за
мыкае кантакты рэле і лямпачка загараецца. 
Такім чынам, паказваюць, што пры вольным 
падзенні целы губляюць сваю вагу і знахо
дзяцца ў стане бязважкасці.

Прыбор для дэманстрацыі дзеяння 
маг ніт нага поля на праваднік з токам

Апісанне прыбора (рысунак 2). Для 
дэманстрацыі гэтай з'явы выкарыстоўваецца 
прыбор, які складаецца са шпулі (10), памеры 
якой наступныя: вышыня – 170 мм, дыяметр – 
90 мм, а таксама штангі (2) з металічным ды
скам (5). Даўжыня штангі роўная 650 мм,  а 
дыяметр дыска – 35 мм. Штанга замацавана 
ў падшыпніку (1) і можа лёгка круціцца вакол 
шпулі пры пастаянным кантакце дыска з мед
най пласцінай (6). Шпуля замацавана на пад
ставе (8) штатыва (3). Памеры асновы штаты
ва роўныя 230x230x10 мм. Прыбор забяспе
чаны чатырма ўраўняль нымі шрубамі (7). 
Клемы (9) служаць для сілкавання шпулі па
стаянным токам 2–3 А пры напружанні 30 В. 
Стрыжань шпулі набраны з жалезнага дроту 
дыяметрам каля 3 мм. Даўжыня стрыжня (4) 
роўная даўжыні самой шпулі. Клемы (11) 
выка рыстоўваюцца для падключэння крыніцы 
пастаяннага напружання (~ 30 В), якое ства
рае ў штанзе ток каля 10 А. 

Методыка правядзення эксперымента. 
На катушку і штангу з металічным дыскам па
даюцца напружанні, велічыні якіх указаны вы
шэй. У выніку ўзаемадзеяння магнітнага поля 
прамога току ў штанзе і магнітнага поля шпулі 
штанга пачынае круціцца вакол элект
рамагніта (шпулі). Прамы ток у штанзе забя
спечваецца наяўнасцю слізгальнага кан такту, 
які ўзнікае пры руху (кручэнні) дыска па 
паверхні меднай пласцінкі. Пры змене кірунку 
току ў штанзе змяняецца і кірунак кручэння, а 
яго велічыня змяняе хуткасць кручэння. 

Напрамкі току ў штанзе і яе кручэння даюць 
магчымасць праверыць правільнасць правіла 
левай рукі, якое вызначае кірунак сілы Ампера. 
Такім чынам, з дапамогай гэтай простай 
арыгінальнай канструкцыі можна паказаць рэ
альнае ўзаемадзеянне магнітных палёў.

У заключэнне варта адзначыць, што 
створаныя прыборы з'яўляюцца агульна
даступ нымі ў плане вырабу і прымянення. 
Яны, маючы мэтавае накіраванне, дэман
струюць фізічныя з'явы з мінімальнай коль
касцю пабочных фактараў. Дзякуючы гэта
му ў наву чэнцаў маецца магчымасць непас
рэдна на зіраць асаблівасці вывучаемых 
з'яў, вылучаць іх характэрныя рысы. 
Назіраемыя эфекты дазваляюць навучэн
цам (школьнікам і сту дэнтам) больш глыбо
ка ўнікнуць у сутнасць фізічных з'яў і зака
намернасцей, адзначыць тонкасці і ўласці
васці аб'ектаў, якія вывучаюцца. Гэтыя 
арыгінальныя фізічныя прыборы забяспеч
ваюць добрую бачнасць і выразнасць вопы
ту, што абумоўлівае пера канаўчасць і над
зейнасць дэманстрацыі.

Рысунак 1 – Прыбор для дэманстрацыі стану 
бязважкасці

Рысунак 2 – Прыбор для дэманстрацыі дзе-
яння маг ніт нага поля на праваднік з токам
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