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Л КТЫ В 13А Ц Ы Я  В УЧ ЗБ Н А -П А ЗН А В А Л Ь Н А Й  ДЗЕЙНАСЦ1  
Н А В УЧ Э Н Ц А У У ХО Д ЗЕ НА31РАННЯ ЗА П Р Ы Р 0Д Н Ы М 1 З’ЯВАМ )

А д н о й  з актуальных праблем сучаснай 
адукацьй з’яуляецца перагрузка вучэбных 
праграм. Расце узровень патрабаванняу пры 
паступленн1 у ВНУ. Навучэнцам не пад с ту  
авалодаць тым аб’ёмам матэрыялу, яю 
закпадзены у праграме. «Новаувядзенне у 
адукацьй прыйшлося да душы ляжуцам i 
двоешнжам —  сцвярджаюць настаужю. Гэтыя 
вучы як Hinora не pa6ini, так ычога i не робяць, 
тым больш, што цяпер ycix пераводзяць у 
наступны клас»1 [1]. «Даныя медыцынскага 
абследавання навучэнцау сведчаць аб тым, 
што падобнае навучанне (маецца на увазе 
перагрузка навучальных праграм) прыводз'щь 
да стомленасц'|, адмоуна адб'|ваецца на стане 
здароуя вучняу, правакуе неурозы» [2].

Паустае пытанне: ni трэба патрабаваць ад 
ycix навучэнцау поунага засваення вучэбнага 
матэрыялу, прадугледжанага вучэбным1 пра- 
грамам1? Адказ можа быць адзЫ: неабавяз- 
кова. Рэал1зацыя гэтага палажэння ужо закла- 
дзена у самой Канцэпцьп ф1з1чнай адукацьй [3], 
у прыватнасц1 увядзенне 10-бальнай cicraMbi 
адзнак дае такую магчымасць.

/\ле жаданне атрымаць больш высою бал 
прысутн1чае у навучэнцау i зараз. I aca6niea 
тэта важна для настаун'|ка, бо па гэтым 
паказчыку мяркуюць аб яго працы. Настаун1к 
прыкпадвае усе намаганн1 да таго, каб 
актыв1заваць вучэбна-пазнавальную дзейнасць 
навучэнцау, сфарм1раваць у ix пазнавальны 
!нтарэс да вывучэння прадмета, карыстаючыся 
пры гэтым розным1 метадычным1 прыёмам1 i 
сродкамг

Наз1раецца спад 1нтарэсу да вывучэння 
ф1з1к1. Адной з прычын гэтага, на наш погляд, 
з’яуляецца павышаны узровень ведау, яюм1 
неабходна авалодаць выпускнку сярэдняй 
школы. Увядзенне цэнтрал1заванага тэсцра- 
вання i анал1з прапаноуваемых тэстау-задан- 
няу дазваляюць зраб1ць вывад, што выпусю-ик 
сярэдняй школы пав1нен за пэуны прамежак

1 Тут i далей цытаты з рускай мовы на беларускую 
падаюцца у перакладзе аутарау артыкулау.

часу в1ртуозна прымян!ць увесь набор ведау (у 
асноуным формул), атрыманых у школе. На 
асэнсаванне сутнасц з'явы, працэсу часу няма 
(180 xemiH на 40 задач або 4,5 хвтЫы на 
1 задачу) Таюм чынам, знжае «прыгажосць» 
ф1з1ю, !нтарэс да яе вывучэння. Настауыкам на 
уроку няма кал1 звярнуць увагу на якасны бок 
cjji3i4Hbix з'яу. Праграма курса перанасычана 
новым матэрыялам, таму не хапае часу на 
рашэнне м1н1муму задач. I гэты MiniMyM далёка 
не дастатковы для паступлення у ВНУ. У 
вын1ку настаушю, яюя займаюцца падрых- 
тоукай да паступлення, працуюць з вучням! 
тольк1 над колькасным бокам вывучэння ф!зж!.

Яшчэ адной з прычын спаду Ытарэсу да 
вывучэння ф1з!ю можна назваць змену прыя- 
рытэтау у грамадстве. У 60-х гг. Я. Еутушэнка 
nicay: «Что-то физика в почете, что-то лирика в 
загоне». Зараз жа прыярытэтным1 crani 
гуманнарныя навуш. Людз1 1мкнуцца адрадзщь 
духоуны пачатак, у вын1ку чаго працэс 
навучання набывае гуман1тарны yxin.

Адзначаная тэндэнцыя аб’ектыуная, i весц! 
з ёй барацьбу няма сэнсу. Неабходна змянщь 
астэму выкпадання ф1з1ю у школах. Размова 
щзе не аб проф1льных школах i класах, дзе 
выкладанне вядзецца на высоюм узроун! i куды 
щуць вучыцца па жаданн'г У масавай школе 
трэба перавесц! выкладанне ф1зк1 на апты- 
м1заваныя прафамы, яюя дазвопяць адрадз1ць 
iHTapac да ф1з1ю у маладога пакалення без 
страт для фундаментальнай ф!з1чнай навук1 
Змены трэба правесц1 у наступных наюрунках.
• увесц1 элементы займальнасц!, спрасцщь 

курс ф1з1ю, зраб'|ушы вучэбныя тэксты больш 
даступным'|;

• узмацн1ць практычную нак1раванасць курса 
(больш выкарыстоуваць нагляднасць);

• звярнуць большую увагу на тлумачэнне 
сутнасц1 ф1з!чных з’яу i тэхн1чнае выкарыс- 
танне ведау аб ix.

Навуковасць, а таксама даступнасць i на
гляднасць можна разглядаць як два злучаныя 
сасуды, напоуненыя вадкасцю. Kani !мкнуцца 
падняць узровень вадкасц1 у адным калене
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(навуковасць), то ён непазбежна апускаецца у 
друпм (даступнасць i нагляднасць). У свой час 
змяненне лраграмы па ф!зщы i замена пад- 
ручнша А. В. Пёрышюна на падручнж I. К. Kirai- 
на ажыццяулялюя з мэтай павышэння наву- 
ковага узроуню курса. Але пры гэтым з цжавай 
ф1зка ператварылася у нудны, фармальны 
прадмет. Усе настаунм ведаюць, што вучы 7— 
8 класау з задавальненнем вывучаюць ф1з1ку, 
але у наступных класах iHTapac да яе знтае. 
Навуковы падыход, бездакорная логжа, матэ- 
матычны апарат — усё гэта добра, але у 
канкрэтным аб’ёме. I не трэба забываць, што 
пакаленне знакампых вучоных i мжынерау у 
школе вывучала ф1з1ку можа i па спрошчаных, 
але цкавых праграмах. У школе так i павЫна 
быць —  цжава. А, пасталеушы, вучань пры 
сфарм1раваным Ытарэсе авалодае i лалчным 
падыходам, i матэматычным апаратам.

Перад школай заусёды стаяу сацыяльны 
заказ — фарм'|раванне актыунай творчай асо- 
бы, яе самастойнасцг У навукова-педагапчнай 
лпаратуры разглядаецца шырои спекгр мета- 
дычных знаходак i адукацыйных тэхналолй, на- 
юраваных на вырашэнне пастауленай задачы.

У гэтым працэсе аргаызацьн дзейнасц1 
значную ролю адыгрывае пазнавальны iHTa- 
рэс. LLlKOflHbiMi для цжавага навучання з’яуля- 
юцца аднастайнасць, веданне, празмерны пау- 
тор зместу, пазнавальных задач, вучэбных дзе- 
янняу. Самае ж  асноунае для яго заключаецца 
у тым, каб настаунж у працэсе навучання вы- 
ступау перад вучням1 аб’ектам ix (нтарэсу, каб у 
iM яны бачыл1 носьб1та цжавага матэрыялу, яю 
раскрываецца перад iMi усё глыбей i глыбей. 
Ператвараючыся у аб’ект дзейнасц1 наву- 
чэнцау (а мы часта гаворым пра тое, што 
настаунж —  эталон, па яюм вучн1 вызначаюць 
свае веды i учыню), аб'ект ix наз1ранняу i аба- 
гульненняу, настаунж не мае права быць у poni 
абыякавай асобы, якая без пачуццяу выкладае 
змест, якая па стандарце аперыруе 
метадычным1 прыёмам!, якая не прымае удзе- 
лу у працэсе дзейнасц ceaix вучняу i не мае 
дачынення да яе вынпкау.

Цудоуна раскрывав тэту здольнасць нас- 
таунжа вучыць цжава i навучаць з Ытарэсам 
К. Паустоусю у «Повести о жизни». Ён успамь 
нае, як настаунж геаграфм, яю жадау абудз1ць у 
вучняу фантаз1ю, прыноау на урок бутэлью, 
залпыя сургучом, з этыкегкам1 «Вода из Лим
попо», «Вода из Нила», «Вода из Среди
земного моря» i апавядау, як сам Ha6 ipay ваду 
каля Kaipa. «Смотрите,— он взбалтывал 
бутылку,— сколько в ней ила! Нильский ил — 
богаче алмазов! На нем расцвела культура 
Египта!» [4, с. 99]. Вада была звычайнай, але з 
дапамогай такога прыёму настаунж абуджау

уяуленне дзяцей, за што яны был1 яму удзяч- 
ны. «Несколько раз упоминал он при мне,— 
nicay К. Паустоусю,—  что человек отличается 
от животного способностью к воображению. 
Воображение создало искусство. Оно раздви
нуло границы мира и сознания и сообщило 
жизни то свойство, что мы называем поэзией» 
[4, с. 108].

Але для таго каб абудзщь уяуленне, трэба 
«снять с глаз учеников повязки», трэба iM ад- 
крыць свет. Толью настаунж, захоплены сваей 
дзейнасцю, можа быць вынаходцам у прыё- 
мах, яюя вымушаюць вучняу дз1В!цца, хваля- 
вацца, пры дапамозе уяулення пераноацца у 
далёю свет, у найскладанейшыя таямнщы ча- 
лавечых зноан, дзеянняу, у невядомае. Але 
толью глыбою Ытарэс настаунжа да усяго, што 
робЦца у вучэбнай дзейнасц1, здольны ства- 
рыць патрэбную эмацыянальна-пазнавальную 
атмасферу сумеснай дзейнасц1, у якой рол! 
суб’екта i аб'екта чаргуюцца i не губляюць ак~ 
тыунага !мкнення да удасканалення навучання 
i вучэння.

Навукоуцы, безумоуна, цэняць кожны наву
ковы факт. Прытрымл1ваючыся агульнапрыня- 
тага выкладання сваей навую, яны н1як не мо- 
гуць абысц1 маучаннем нязначныя падрабяз- 
насц i плотэзы i абмежавацца толью TbiMi 
прадметам1, яюя маюць значэнне для большас- 
ni людзей. «Подробности обременяют память 
и затемняют представление о главном предме
те, а гипотезы, несмотря на их высокое зна
чение в науке,—  все более или менее неве
роятны и не помогают разумению, но еще 
поселяют в несведущем читателе недоверие, 
которое он переносит и на явления несомнен
ные. Для всех общий курс физики должен 
содержать самые важные сведения и преиму
щественно те, которые имеют применения в 
ежедневной жизни» [5].

100 гадоу таму назад жаночай палове чала- 
вецтва амаль поунасцю быу перагароджаны 
шлях да набыцця грунтоуных прыродазнаучых 
ведау, а м1ж тым таюя веды 6bini неабходны 
гаспадын1 i мац| на KyxHi, у склепе, у дз1цячым 
naKoi, таму што без ix мэтазгоднае i здаваль- 
няючае вядзенне гаспадарю немагчыма. Сёння 
сггуацыя змянгпася, але рэдка сучасная 
гаспадыня для прыняцця правтьнага рашэння 
звяртаецца да ведау, атрыманых у школе. Г эта 
звязана з тым, што выкладанне гэтых прад- 
метау у школах, на жаль, вельм! часта зводзщ- 
ца да знешняга завучвання, а не прыводзщца у 
сувяз! са з’явам1 штодзённага жыцця.

На з’ездзе таварыства германсюх пры- 
родазнауцау i урачоу у Меране у 1905 г. была 
прынята так званая Меранская праграма. Гэта 
праграма аказала значны уплыу на наюрунак
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выкладання ф'гаю у нямецкай школе. Пэуны 
уплыу яна аказала i на рускую школу:
• ф1з1ку трэба выкладаць не як матэматычную, 

а як прыродазнаучую навуку (выражана iMK- 
ненне замянщь крэйдавую ф1з1ку ф1з1кай 
эксперыментальнай);

• ф1з!ку у школе неабходна выкладаць так, каб 
яна магпа быць узорам для пераймання у 
raniHe эксперыментапьных навук;

• выкладанне ф1з1к1 павЫна уключаць плана- 
мерна пастауленыя практыкаванж навучэн
цау у самастойным наз1раны i эксперымен- 
таванж.

Неаднаразова нямецю вучоны К. Ган ад- 
значау, што для навучэнцау, яюя прайшл! эле
ментарны курс першай cryneHi, на другой 
ступен1 можа быць прапанаваны дастаткова 
складаны i строга абгрунтаваны курс ф1зж1. Але 
матэматычны бок мнопх пытанняу К Ган 
прапануе дэталёва разглядаць на уроках 
матэматым [6].

У наш час важнай праблемай з’яуляецца 
фарм1раванне светапогляду новага пакалення. 
Невыпадкова створана М1жнародная праграма 
«Mip на дапож», сутнасць якой у агульных 
рысах заключаецца у наступным: Kani дзец| 
щуць у школу, уласцвая iM дапьптивасць пад- 
штурхоувае ix да узаемадзеяння з наваколь- 
ным асяроддзем. Яны шукаюць ф!з1чнага кан- 
такта са светам, яны хочуць перадаваць свае 
адчуванж, яны выпрацоуваюць паняццг яюя 
нарадзтюя у вынжу доследау [7].

Таюя педагоп, як Н. X. ЕЗесель, Н. А. Корф, 
К. К. Сент-1лер, прапаноувал1 перадавыя мэты 
навучання. Так, Н. X. Весель, яю быу пасля- 
доужкам М. I. niparoea, л1чыу, што задача на- 
роднай школы —  разв1ваць духоуныя i ф!з!ч- 
ныя алы дз1цяц1, якое, зразумеушы ix, у адпа- 
веднасц з iivii выбрала б справу жыцця. Пад- 
трымл!ваючы i разв!ваючы T 33 ic  М. I. ГКрагова 
аб тым, што школа пав^на рыхтаваць быць 
людзьм1, iHaKLU кажучы, забяспечваць у пер
шую чаргу агульначалавечае выхаванне, 
Н. X. Весель л1чыу, што быць чалавекам — 
азначае быць самастойным, асэнсавана выб1- 
раць сабе вщ дзейнасц! i правтьна яе выкон- 
ваць, а для гэтага як раз i патрэбна правтьнае 
самапазнанне уласных духоуных i цялесных 
ст.

У якасц прыкладу разтедз1м, яюя ф1з1чныя 
з’явы можна наз(раць каля вадаёма.

Трэба звярнуць увагу навучэнцау на дроб
ных насякомых i павукападобных, для яюх па- 
верхневая плёнка вады з'яуляецца апорай пры 
руху. Вядомы вадамерю, яюя атраюцца на ва- 
ду голью канечнаоцям! шырока расстауленых 
лапак. Лапка, пакрытая воскападобным налё

там, не змочваецца вадой. Паверхневы слой 
вады прапнаецца пад цюкам лапю, утвараючы 
невял1кае паглыбленне. Падобным чынам пера- 
мяшчаюцца берагавыя павуга некаторых вщау.

Асабл1ва цжавай воднай раслЫай з’яуля
ецца вадзяны арэх — чытм. Яго гтады (вадзя- 
ныя apaxi) дасягаюць у дыяметры 3 см i маюць 
форму, падобную на марск! якар. Тэты «якар» 
служыць для таго, каб утрымл’|ваць на неаб- 
ходным узроуж маладую pacniny, Плады магл! 
б затапщь раслЫу, але як раз на чаранках nic- 
цяу утвараюцца уздуцц — «выратавальныя 
паясы». Тым самым павял!чваецца аб’ём пад- 
воднай частю раслЫ, адсюль узрастае вы- 
штурхваючая ста . Гэтым дасягаецца рауна- 
вага пам!ж вагой пладоу i узнжаючай за кошт 
уздуццяу выштурхваючай стай  [8].

Kani паназ1раць за рыбам! i п’яукам1, то 
можна зауважыць, што у працэсе руху яны 
адштурхоуваюць ваду назад хвалепадобным! 
pyxaMi цела, а рыба, якая плыве,— узмахам1 
хваста. Таюм чынам, рух рыб i п’явак можа слу
жыць тюстрацыяй трэцяга закона Ньютана.

П р ы  к л а д  з а д а н и я .  Пaнaзipaйцe за 
прадметам! на дне вадаёма. Выберыце адз1н з 
ix i паспрабуйце папасц! у яго напачкай. Спро- 
бы трапщь у цэль не прыносяць поспехау. Kani 
вы дастаткова на^ральны, то зауважыце, што 
чым большы нахт палачю да паверхж вады, 
тым далей ад цэл! палачка дакранаецца да дна 
вадаёма. Таюм чынам, можна упэунщца у наяу- 
насц праламлення, Ыакш зменах наюрунку 
распаусюджвання прамянёу святла пры пера- 
ходзе з аднаго асяроддзя у асяроддзе з Ышай 
аптычнай шчыльнасцю, iHiubiM паказчыкам 
праламлення.

На заканчэнне разгледзш яшчэ адну цжа- 
вую з’яву, наз1раемую на пясчаным мелкавод- 
дз! пры слабым хваляванж. Дно пакрываецца 
мноствам застылых пясчаных хваль, яюя утва- 
раюць рады, арыентаваныя паралельна бера- 
гу. Гэтыя нерухомыя хвал! называюцца рыфе-
ЛЯМ1.

Паустае пытанне: яюм чынам ствараюцца 
рыфел1? Водныя масы, яюя рухалюя на мелка- 
воддз1, робяць папераменна pyxi да берага i ад 
берага. Рухаючыся да берага, вада цягне 
пясчыню паверхж дна уперад, а рухаючыся ад 
берага, яна цягне ix назад. Здавалася б, вынж 
аднаго руху павтен зжшчацца сустрэчным 
рухам. Адкуль жа бяруцца рыфел!?

Уяв1м, што гарызантальны паток вады, яю 
распаусюджваецца разам з хваляй, напрыклад 
злева направа, сустракае невялжую пясчаную 
горку —  зародак будучага рыфеля На левы 
cxin рыфеля, як1 зарадз^ся, вада прынясе пяс
чыню, яюя яна цягне за сабой, дзякуючы
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трэнню. У той жа час над правым схтам  рыфе- 
ля узнжае вадзяное зав1хрэнне, аналапчнае 
лаветранаму. Гэта зав1хрэнне будзе намятаць 
пясчыню з боку правага схту  да вяршыж 
рыфеля. Значыць, горка будзе расц як злева, 
так i справа. Але вось хваля рухаецца назад — 
справа налева. Зараз правы бок рыфеля будзе 
pacqi за кошт пясчынак, яюя цягнуцца цячэн- 
нем, а левы —  за кошт зав1хрэння. У выыку 
профть гэтага рыфеля аказваецца аметрыч- 
най горкай.

Таюм чынам, наз1ранне за вышэйперал1ча- 
HbiMi з'явам1 можа быць эфектыуным сродкам 
павышэння пазнавальнай актыунасц1 навучэн- 
цау пры вывучэнн1 наступных тэм курса ф1зм:
® «Паверхневае нацяжэнне» (11 клас, раздзел 

«Ф1з(ка кандэнсаванага стану» (для класа з 
паглыбленым вывучэннем ф1з1ю));

•  «С1ла Арх1меда» (7 «.пае, раздзел «Ц1ск»);
• «Закон Ньютана» (9 клас, раздзел «Асновы 

дынаыню»);
• «Закон праламлення» (8 клас, раздзел 

«Светлавыя з’явы»; 10 клас, раздзел 
«Гезметрычная оптыка»);

•  «ЛамЫарна-турбулентнае перамяшчэнне па- 
токау» (9 клас, раздзел «Статыка i дынамжа 
вадкасцей i газау»),

Разгледжаныя прыклады не вычэрпваюць 
ycix тых з’яу, яюя можна наз1раць каля вадаёма 
i тлумачыць ix на аснове адпаведных законау 
ф1з1ю. У сваю чаргу прыведзены прыклад 
наз1ранняу каля вадаёма з’яуляецца толью 
адным з магчымых прыкладау наз1рання

ф1з1чных з’яу у прыродных умовах. Прапа- 
наваны HaMi падыход будзе садзейн1чаць ра- 
звщцю пазнавальнага !нтарэсу пры вывучэнн1 
прадмета, а значыць, будзе актыв1заваць 
вучэбна-лазнавальную дзейнасць навучэнцау.
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S u m m a r y

The possibilities for formation of the pupils’ outlook 
through the observation of physical phenomena has 
been discussed in this article.
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