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У артыкуле разглядаецца магчымасць стварэння камп'ютарных анімацый, якія з'яўляюцца адным з 
эфектыўных дыдактычных сродкаў павышэння якасці працэсу навучання фізіцы. Гаворыцца аб тым, што 
анімацыі на ўроках ці лекцыях ствараюць эмацыйны фон, які садзейнічае паспяховаму засваенню тэарэ-
тычнага матэрыялу і праяўленню творчага падыходу пры практычным яго выкарыстанні. Анімацыі, як 
сродак навучання, носяць ілюстрацыйны характар і спрыяюць стварэнню фізічных уяўленняў, узбуджаюць 
і падтрымліваюць у вучняў (студэнтаў) цікавасць да вывучэння фізікі. На сучасны момант анімацый па 
фізічных з’явах, іх праяўленні ў прыродзе і практычным выкарыстанні законаў фізікі існуе вялікая коль-
касць і яны даступны кожнаму выкладчыку. Але найбольш эфектыўнымі з’яўляюцца анімацыі, якія ствара-
юцца настаўнікамі (выкладчыкамі) па вызначаных тэмах да адпаведнага урока (лекцыі).
Ключавыя словы: фізіка, веды, камп'ютар, метад, навучанне, анімацыі, фрагмент, з’ява, тэхналогіі, працэс. 

The article discusses the possibility of creating computer animations, which are one of the most effective didactic 
means of improving the quality of learning physics. It shows that animation for a lesson or lecture creates the 
emotional background that contributes to the successful mastering of the material and expressing a creative ap-
proach in practical use. Animation as a learning tool has illustrative character and contributes to the establishment 
of physical notions, stimulates and maintains interest of pupils (students) in learning physics. At the present mo-
ment there are plenty of animations of physical phenomena, their manifestation in nature and practical use of the 
laws of physics and they are available to every teacher. But the most effective are the animations that are created 
by teachers on specific topics to the appropriate lesson (lecture).
Keywords: physics, knowledge, computer, method, training, animation, fragment, phenomenon, technology, 
process.

Інфармацыйныя тэхналогіі, якія з’яў
ляюцца сродкам павышэння эфектыў

насці адукацыйнага працэсу, шырока выка
рыстоўваюцца пры навучанні і вывучэнні ву
чэбных прадметаў у школах, гімназіях, 
ка леджах і ВНУ. Вядома, што пры традыцый
ным спосабе навучання педагогі нямала ча
су надаюць правядзенню лекцыйных, семі
нарскіх, лабараторных і практычных за
няткаў, якія з'яўляюцца важнай складовай 

часткай вучэбнага працэсу пры падрыхтоўцы 
высо какваліфікаваных спецыялістаў, па
колькі спрыяюць не толькі ўмацаванню тэа
рэтычных ведаў навучэнца, павышэнню 
эфек тыўнасці засваення ім навучальнага ма
тэрыялу, але і спрыяюць набыццю практыч
ных навыкаў у пэўнай вобласці. Тым не 
менш, гэтыя заняткі не заўсёды даюць чака
ныя вы нікі. Часам прычына заключаецца 
ў недахопе лабараторных стэндаў, нагляд
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ных вучэбных прыбораў і матэрыялаў. У 
цяперашні час існуе неабходнасць выкары
стання новага, эфектыўнага, даступнага ды
дактычнага срод ку, які спрыяў бы вырашэн
ню важных задач па падрыхтоўцы кадраў 
новай фар мацыі.

Выкарыстанне класаў з мультымедыя
праектарамі, якія дазваляюць праводзіць за
няткі з выкарыстаннем так званых мультыме
дыяпраекцый, што ўключаюць у сябе маляў
нічыя ілюстрацыі, анімацыю, фота і 
ві дэа матэрыялы, дазваляе значна павысіць 
якасць навучання.

Працэс стварэння анімацыі не вельмі 
скла даны. Але праграмнае забеспячэнне 
пры гэтым павінна быць простым і даступ
ным у выкарыстанні, што дазваляе выклад
чыку без вялікіх затрат часу стварыць 
паўнавартасную тэматычную анімацыю. 
Най больш простымі ў гэтым плане з'яў
ляюцца праграмы, прынцып працы якіх за
снаваны на стварэнні анімацыі з дапамогай 
аб'яднання шэрагу загадзя прыгатаваных 
кадраў.

Для дыдактычнага забеспячэння працэсу 
вывучэння розных тэм па фізіцы намі з дапа
могай праграмы Adobe Flash CS3 Professional 
былі створаны спецыяльныя анімацыі, якія 
дазваляюць больш глыбока і наглядна рас
тлумачыць навучэнцам сутнасць фізічнай 
з’явы. Adobe Flash CS3 Professional – гэта 
шырокі пакет інструментаў, які дазваляе 
аператыўна і якасна працаваць з тэхналогіяй 
Flashпрадуктаў. Праграма дае магчымасць 
узаема дзейнічаць з іншымі праграмнымі 
прадуктамі, такімі, як Фоташоп або 
Ілюстратар. Дадзеная асаблівасць дазваляе 
ствараць максімальна якасную анімацыю і 
хутка мадэляваць аб'ек ты. 

Выкарыстанне уласных анімацый пака
жам на прыкладах вывучэння наступных тэм 
з розных раздзелаў фізікі:

1. Закон Архімеда. Плаванне цел [1; 5]
Усім добра вядома, што на пагружанае 

ў ваду цела дзейнічае нейкая сіла, пры гэ
тым цяжкія целы як бы становяцца больш 
лёгкімі. Інтуітыўна ясна, што ўсё гэта звязана 
з дзеяннем вадкасці на пагружанае ў яе 
цела. 

Рысунак 1
Словам «Эўрыка!», якое ў перакладзе 

з грэчаскай мовы азначае «Я знайшоў !», ад
значылася адкрыццё Архімедам Сіракузскім 
(287–212 гг. да н. э.) асноўнага закона гід
растатыкі. Гэты закон у наш час носіць імя 
Архімеда і фармулюецца так: «На ўсякае 
цела, пагружанае ў вадкасць або газ, дзей
нічае з боку гэтай вадкасці або газу выштурх
ваючая сіла, роўная вазе выцесненай целам 
вадкасці (газу), скіраваная ўверх і прыкла
дзеная да цэнтра цяжару выцесненага 
аб'ёму». Выштурхоўваючая сіла накіравана 
заў сёды процілегла сіле цяжару, таму вага 
цела ў вадкасці або газе заўсёды менш вагі 
гэтага цела ў вакууме. 

Велічыня выштурхоўваючай сілы вызна
чаецца роўнасцю:

F = ρжgV,

дзе  ρж – шчыльнасць вадкасці (газу), V – 
аб'ём пагружанага ў вадкасць (газ) цела, які 
вызначаецца яго масай m і шчыльнасцю  ρТ. 
Прычынай узнікнення выштурхоўваючай 
сілы з'яўляецца існаванне гідрастатычнага 
ціску.

Паводзіны цела, якое знаходзіцца ў вад
касці (газе), залежаць ад суадносін паміж 
шчыльнасцю цела і вадкасці. Калі ρТ > ρж – 
цела тоне; ρТ = ρж  – цела плавае ў вадкасці 
або газе; ρТ < ρж  – цела ўсплывае да таго 
моманту, пакуль не пачне плаваць.

Закон Архімеда, прычыны ўзнікнення вы
ш турхоўваючай сілы, умовы плавання цел, 
прымяненне закона ў навуцы, тэхніцы і по
быце вывучаюцца школьнікамі 7га класа, 
студэнты педагагічнага ВНУ больш глыбока 
тэарэтычна і практычна знаёмяцца з гэтымі 
пытаннямі пры вывучэнні раздзела «Ме
ханіка» курса агульнай фізікі. Для дыдактыч
нага забеспячэння працэсу вывучэння тэмы 
«Закон Архімеда. Умова плавання цел» намі 
была створана спецыяльная анімацыя, 
фраг мент якой прадстаўлены на рысунку 1.
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Рысунак 3

2. Дзеянне магнітнага поля на праваднік 
з токам [3; 7]

Закон узаемадзеяння электрычных токаў 
быў адкрыты А. Амперам у 1820 годзе. З за
кона Ампера вынікае, што паралельныя 
праваднікі з электрычнымі токамі, бягучымі 
ў адным кірунку, прыцягваюцца, а ў про
цілеглых – адштурхваюцца. Законам Ампера 
называецца таксама закон, які вызначае сі
лу, з якой магнітнае поле дзейнічае на малы 
адрэзак правадніка з токам. Выраз для гэтай 
сілы мае выгляд:

F = ILBsinα,
дзе  I – сіла току,  L – даўжыня правадніка,   
B – модуль індукцыі магнітнага поля. З закона 
Ампера можна зрабіць выснову, што сіла Ам
пера раўняецца нулю, калі велічыня вугла α, 
утворанага кірункам току і лініяй магнітнай 
індукцыі, таксама будзе раўняцца нулю.

Напрамак сілы Ампера вызначаецца па 
правіле вылічэння вектарнага здабытка, 
якое зручна запомніць пры дапамозе правіла 
левай рукі: калі размясціць левую руку так, 
каб лініі індукцыі магнітнага поля ўваходзілі ў 
далонь перпендыкулярна да яе, а чатыры 
пальцы накіраваны па току, то адстаўлены 
на 90° вялікі палец пакажа напрамак сілы, 
якая дзейнічае на праваднік.

Навучэнцы сярэдняй школы вывучаюць 
дзеянне магнітнага поля на праваднік з то
кам у 10 класе, студэнты педагагічнай ВНУ  – 

у раздзеле «Электрадынаміка» курса агуль
най фізікі. На рысунках 2 і 3 паказаны фраг
менты анімацый, якія даюць магчымасць 
больш дэталёва растлумачыць сутнасць 
сілы Ампера.

3. Свабодныя ваганні спружыннага і ма-
тэматычнага маятнікаў [1; 8]

Свабодныя строга перыядычныя ваганні, 
якія адбываюцца па законе сінуса ці косінуса 
з'яўляюцца гарманічнымі. Закон свабодных 
гарманічных ваганняў вызначаецца роў
насцю:

x = x t0 0sin +ω ϕ( ) ,
 

дзе  x – зрушэнне сістэмы ад становішча 
раўнавагі, x0 – амплітуда ваганняў, ω  – 
цыклічная частата,  φ0 – пачатковая фаза. 

Тэарэтычны матэрыял гэтай тэмы выву
чаецца вучнямі ў 11 класе, студэнтамі педа
гагічнай ВНУ ў раздзеле «Механіка» курса 
агульнай фізікі.

Агульнай уласцівасцю ўсіх без выключэн
ня тыпаў ваганняў з'яўляецца тое, што яны 
непасрэдна звязаны з энергетычным перахо
дам – пераўтварэннем аднаго віду энергіі 
ў другі. Таму свабодныя (уласныя) ваганні – 
гэта ваганні сістэмы, якія здзяйсняюцца 
толькі дзякуючы першапачаткова нададзе
най ёй энергіі (патэнцыяльнай або кіне
тычнай) пры адсутнасці знешніх уздзе янняў. 
Для таго каб свабодныя ваганні здзяйсняліся 

4
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па гар манічным законе неабходна, каб сіла, 
якая імкнецца вярнуць сістэму ў становішча 
раў навагі, была прапарцыянальная зрушэн
ню сіс тэмы са становішча раўнавагі і накі
равана ў бок, процілеглы зрушэнню. Такой 
улас цівасцю валодае пругкая сіла ў межах 
прымянімасці закона Гука: 

Fпр= –kx .
Прыкладам такой сістэмы можа служыць 

спружынны маятнік – груз масы m, падвеша
ны на абсалютна пругкай спружыне (k –
каэфіцыент, які характарызуе пругкія ўлас
цівасці спружыны), перыяд ваганняў якога 
вызначаецца наступнай роўнасцю:

 T = 2π 
m
k

.
 

Адзіным з найпрасцейшых маятнікаў – ша
рык, падвешаны на нітцы. Ідэа лізацыяй гэтага 
маятніка з'яўляецца матэматычны маятнік – 
механічная сістэма, якая складаецца з матэ
рыяльнай кропкі, падвешанай на бязважкай 
нерастяжнай нітцы, – перыяд ваганняў якога 
залежыць ад даўжыні падвесу I :

 
T = 2π 

l
g

.

Фрагмент анімацыі, які можна выкары
стаць пры вывучэнні тэмы «Свабодныя гар
манічныя ваганні», прадстаўлены на рысун
ку 4.

Рысунак 4
4. Відарыс прадмета ў збіральнай лінзе 

[4; 6; 8]
Лінзы, пабудова відарысаў у лінзах выву

чаюцца вучнямі ў 10 класе, а студэнтамі 
педагагічнай ВНУ ў раздзеле «Оптыка» кур
са агульнай фізікі. Пры вывучэнні тэарэтыч
нага матэрыялу па гэтай тэме вучні знаёмяц
ца з формулай збіральнай лінзы 

Рысунак 5

 

1 1 1
F
=
d
±
f

і лінейным каэфіцыентам павелічэння 

Г=
f
d

.
 

У залежнасці ад суадносін адлегласці d 
ад прадмета да лінзы і фокуснай адлегласці 
F відарыс у збіральнай лінзе можа быць – 
павялічаны ці паменшаны, сапраўдны ці 
ўяўны, прамы ці адваротны. Пры гэтым лі
нейны каэфіцыент павелічэння Г таксама 
змяняецца, калі прадмет рухаць адносна 
лінзы. Гэта ўсё можна наглядна паказаць на
вучэнцам пры дапамозе камп'ютарнай ані
мацыі, фрагмент якой прадстаўлены на ры
сунку 5. 

Анімацыя паказвае, што пры адлегла
сцях  d > 2F атрымліваецца сапраўдны, ад
варотны, паменшаны відарыс, і калі прадмет 
змяшчаецца ў падвойным фокусе  (d = 2F), 
то каэфіцыент павелічэння Г = 1. Далейшы 
рух прадмета адносна лінзы на адлегласцях   
F < d  < 2F прыводзіць да таго, што відарыс 
становіцца павялічаным і пры  d = F  
знаходзіцца ў бясконцасці. Пры адлегласцях   
d < F узнікае ўяўны, прамы, павялічаны 
відарыс. Анімацыйны працэс перамяшчэння 
сапраўднага прадмета адносна збіральнай 
лінзы відавочна паказвае вучням (студэн
там) змяненне стану відарыса і яго пара
метраў, што выклікае не толькі цікавасць да 
фізічнай з’явы, але і спрыяе эфектыўнасці 
працэсу запамінання.

5. Фізічная з’ява – кіпенне вадкасці [2; 6]
Кіпенне вадкасці – гэта працэс яе выпа

рэння знутры вадкасці пры вызначанай тэм

Реп
оз

ит
ор

ий
 Б

ГПУ



41Методыка выкладання

Рысунак 6
пературы, якая называецца тэмпературай 
кіпення. З’ява вывучаецца школьнікамі ў 
10 кла се, студэнтамі педагагічнай ВНУ у раз
дзе ле курса агульнай фізікі «Малекулярная 
фізіка. Тэрмадынаміка». Пры награванні вад
касці бурбалкі паветра, якія ўтрымліваюць 
малекулы вадкасці, пад уздзеяннем вы
штурхваючай сілы, падымаюцца ўверх і ў 
верхніх халодных пластах знікаюць. Пры гэ
тым малекулы вадкасці, прынесеныя 
бурбалкамі, праграваюць вадкасць. З павы
шэннем тэмпературы бурбалкі паветра 
павялічваюцца, ціск паветра ўнутры іх 
павялічваецца, працэс узнікнення бурбалак 
паветра становіцца больш інтэнсіўным і вад
касць праграваецца да тэмпературы кіпення. 

Ціск паветра Р унутры бурбалак, што дайшлі 
да паверхні вадкасці, становіцца  большым  
за атмасферны ціск Ратм (Р > Ратм), бурбалкі 
лопаюць і выкідваюць малекулы ў атмасфе
ру – пачынаецца працэс кіпення. Усё гэта 
можна рэальна назіраць з дапамогай 
камп'ютарнай анімацыі, фрагмент якой пака
заны на рысунку 6.

Такім чынам, прымяненне анімацыі пры 
навучанні павышае нагляднасць і дына
мічнасць разгляду вучэбнага матэрыялу па 
прадмеце, стварае станоўчы эмацыйна
псіха лагічны фон адукацыйнага працэсу. 
Пры гэтым вядома, што анімацыі магчыма 
выка рыстоўваць на занятках любых наву
чальных дысцыплін [9–11]. На сучасны мо
мант спектр праграмнага забеспячэння па 
аніма цыях вельмі разнастайны і практычна 
даступны кожнаму выкладчыку. Аднак, як па
казвае вопыт працы, выкладчыкі выка
рыстоўваюць не толькі гатовыя прадукты, 
але і ствараюць іх самастойна, асвоіўшы шэ
раг нескладаных камп'ютарных праграм.

Поўны паказ анімацый можна паглядзець 
па наступных адрасах:

Закон Архімеда. Плаванне цел http://elib.
bspu.by/handle/doc/23938

Дзеянне магнітнага поля на праваднік з 
токам http://elib.bspu.by/handle/doc/23942  і  
http://elib.bspu.by/handle/doc/23945

Свабодныя ваганні спружыннага і матэ
матычнага маятнікаў http://elib.bspu.by/
handle/doc/23940

Відарыс прадмета ў збіральнай лінзе 
http://elib.bspu.by/handle/doc/24537

Фізічная з’ява – кіпенне вадкасці  http://
elib.bspu.by/handle/doc/27831
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