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S u m m a r y

The results of investigation of the radionuclides 
sorption from solution by the humates and the results of 
laboratory vegetative experiments about the decrease 
of radionuclides entry in vegetable production have 
been represented. The distribution coefficient of 
humates of potassium and sodium type, which were 
obtained from peat by the electrochemical methods, for 
strontium-90 reaches 100000, that decreases the entry 
to the beet tops in 5 -6  times. The method of decrease 
the entry of radionuclides in plants by periodical 
watering of soil by suspension of peat-humic 
compounds was theoretically supported.
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У наш час iCHye шэраг тзарэтычных 
i навукова-практычных распрацовак, уяюх аута- 
ры разглядаюць шлях1 павышэння эфектыунасц1 
адукацыйнага працэсу пры выкарыстанш' розных 
тэхычных сродкау i, упершую чаргу, АЭВМ. 
Аднак ix укараненне затрымл(ваецца тым, што 
не усе пытаны аутаматызацьп вучэбнага працэсу 
распрацаваны дастаткова дэтапёва.

Веданне i выкарыстанне сучасных Ыфар- 
мацыйных тэхналопй (CIT) з’яуляецца не 
толью неабходным элементам падрыхтоую 
спецыялютау, але i неад'емнай часткай куль
туры выкладчыка. З’яуленне уадукацыйнай 
сферы тэндэнцьи да удасканалення тэхналогм 
навучання на аснове выкарыстання CIT, срод
кау выл1чальнай тэхнм i камп’ютэрных тэле- 
камунтацый парадзта праблему пошуку новых 
форм аргаызацьи вучэбнага працэсу, ства- 
рэння электронных метадычных дапаможнжау 
i сучасных форм кантролю ведау [1].

Укараненне у выкладанне вучэбных дысцып- 
лин Ыфармацыйных тэхналопй дазваляе ства- 
рыць метадычна абфунтаваны мфармацыйны 
паток, яю служыць у далейшым базай для 
сгстэматызацьн i тлумачэння тэарэтычных ведау.

Анал1з навуковай i метадычнай лтаратуры, 
перадавога педагапчнага вопыту дазваляе 
зраб'ць вывад, што пры выкарыстаны

Ыфармацыйных тэхналопй узыкае шэраг 
праблем, з яюм1 выкладчыку не прыходзщца 
сутыкацца пры традыцыйным навучаны [2].

Па-першае, арыентацыя студэнтау у пато
ку нфармацьм, што прапануецца камп'ютэрам, 
няуменне падзяляць яе на галоуную i другас- 
ную, перапрацоуваць для лепшага засваення, 
выдзяляць заканамернасц1 i г. д. Таму увесь 
паток звестак (яго асновы, наюраванасць, 
мэты, сувяз1 пам1ж элементам!, прычынна- 
вын1ковыя залежнасц1 i г. д.) аказваецца 
цяжкадаступным для успрымання.

Па-другое, праблема суадноан аб’ёму iH - 

фармацьи (патоку Ыфармацьи), яю можа пра- 
даставщь камп’ютэр студэнту, i аб’ёму звестак, 
яюя студэнт можа мысленна ахапщь, асэнса- 
ваць i засвощь.

Традыцыйны шлях вучэбнага пазнання за- 
кпючаецца, згодна з дыялектычнай лопкай, 
упераходзе ад з’явы да сутнасц|, ад прыват- 
нага да агульнага, ад простага да скпаданага 
i г. д. Аднак хуткасць таюх пераходау i асэнса- 
ванне фактау, ix сютэматызацыя i кпаафкацыя 
абмежаваны прыродным! магчымасцям1 чала- 
века i недастаткова даследаваны. У сувяз1 з 
гэтым, суадноаны традыцыйнага i Ыфарма- 
цыйнага патокау вучэбна-метадычнай Ыфар- 
мацьи не могуць быць дакладна вызначаны. 
Таюм чынам, кожны выкладчык (узалежнасц1
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ад асабл1васцей вучэбнай дысцыплЫы) гэтыя 
суадноаны павмен вызначыць Ыдывщуальна.

Па-трэцяе, праблемы магчымай Ыдывн 
дуал!зацьи навучання i тэмпы засваення сту- 
дэнтам1 матэрыялу з дапамогай камп’ютэра. 
Гэта можа быць дасягнута пры спалучэнн1 роз
ных тэхналопй навучання, прычым праграмныя 
прадуюы павЫны утрымл1ваць некалью узроу- 
няу складанасцг Пры таюм падыходзе 
у выкладчыка з’яуляецца магчымасць рэал1за- 
ваць дыферэнцыраванае, а таксама шмат- 
узроуневае навучанне.

Працэс укаранення Ыфармацыйнай тэхна- 
логн у навучанне студэнтау дастаткова скла- 
даны i патрабуе фундаментальнага асэнсаван- 
ня. Выкарыстоуваючы розныя тэхналоги выкла- 
дання, неабходна прывучаць студэнтау да 
розных спосабау успрымання матэрыялу.

Важным метадычным прынцыпам выка- 
рыстання камп’ютэрных праграм з’яуляецца ix 
сумяшчапьнасць з традыцыйным1 формам! на
вучання. Пры планаванн1 лекцыйных i пракгыч- 
ных заняткау неабходна знайсц1 аптымальнае 
спапучэнне таюх праграм з iHLUbiMi (традыцый- 
ным1) сродкам! навучання.

Пахолага-педагапчны анал1з тэхналогп на
вучання з выкарыстаннем CIT, яю прапануецца 
даследчыкам'|, дазваляе высветлщь спецы- 
ф1чныя функцьи педагога, навучэнцау i камп’ю
тэра у вучэбным працэсе [1; 3 -  6] . Пры гэтым 
выразна выдзяляюцца функцьи, яюя могуць 
быць перададзены камп’ютэру i тыя, яюя заста- 
юцца у педагога. Асаблщую увагу у гэтых 
даследаваннях заслугоуваюць пытаны ма- 
ральных i прававых, этычных i эстэтычных, 
ф1з1ялапчных i пахалапчных пошукау чала- 
века, яюя неабходна ул1чваць пры навучаны на 
аснове !нфармацыйных тэхналопй (IT).

У болыиасц1 выпадкау камп’ютэры могуць 
быць паспяхова выкарыстаны на ycix стадыях 
вучэбных заняткау: яны значна уплываюць на 
вын1к заняткау, садзейычаюць актыв1зацьи ву- 
чэбна-пазнавапьнай дзейнасц1 студэнтау, удас- 
канальваюць кантрольна-ацэначныя функцьи. 
Камп’ютэры дазваляюць дасягнуць больш 
высокага узроуню нагляднасц1 прапануемага 
для вывучэння матэрыялу, пашырыць магчы- 
масц уключэння рознабаковых практыкаванняу 
упрацэс навучання. Непарыуная адваротная 
сувязь, падмацаваная старанна прадуманым1 
стымулам1 навучання, ажыуляе вучэбны працэс, 
садзейычае павышэнню яго дынам1чнасц1, што 
прыводзщь да фарм1равання станоучых адноан 
студэнтау да вывучаемага матэрыялу, адчу- 
вання яго пастьнасц1 i магчымасц1 засваення, 
веры ва уласныя алы i здольнасцк

Звычайны вучэбны курс па агульнай ф1зщы 
скпадаецца з лекцыйнага матэрыялу, пракгыч-

ных заняткау, лабараторнага практыкуму 
i кантролю ведау.

Лекцыя па-ранейшаму застаецца найбольш 
зручнай формай навучання, якая дазваляе за 
дастаткова каротю прамежак часу перадаць 
значнай аудыторьн студэнтау новую Ыфарма- 
цыю. Яна дае магчымасць заканспектаваць 
тэматычны матэрыял, папярэдне старанна 
прапрацаваны выкпадчыкам з выкарыстаннем 
розных крынщ i уласнага практычнага вопыту. 
Педагогу, якому неабыякава эфектыунасць яго 
заняткау, варта выбраць метады актыв1зацьи 
традыцыйнай лекцьн, выкарыстанне яюх садзей- 
ычала б найлепшаму засваенню Ыфармацьи 
студэнтам!'.

У педагапчнай практыцы вядома шмат ме- 
тадау акгыв1зацьн лекцьи, асноуным1 з яюх 
з’яуляюцца:

1. Лекцыя з працэдурай пауз уяуляе чар- 
гаванне 15-20-хвт1нных MiHi-лекцый i 5-7-xei- 
niHHbix пауз для абмеркавання, або падсумоу- 
вання пачутага. Таю метад дазваляе утрымль 
ваць увагу студэнтау, а таксама кантраляваць 
успрыманне iMi вычэбнага матэрыялу.

2. Лекцыя з удзелам студэнтау абуджае 
разумовую дзейнасць, параджае у студэнтау 
ifl3i, яюя затым запюваюцца на дошцы 
у аргаызаванай паслядоунасцг Фарм1раванне 
щэй апярэджваецца словам!' выкладчыка: 
«Што вы ведаеце аб ... ?». Пры выкарыстаны 
дадзенага метаду poni лекгара i навучэнца 
перамешваюцца. Ён найбольш падыходзщь 
для выкладчыка-пракгыка. У вынку яго 
выкарыстання педагог падзяляе са студэнтам1 
адказнасць за працэс навучання, а Ытарэс 
студэнтау да разглядаемых пытанняу толью 
узрастае, паколью яны caMi фарм1руюць тэ- 
матыку лекцьи, маюць магчымасць абмяняцца 
уласным вопытам аб пошуку Ыфармацьн, 
абмеркаваць i праанал1заваць яго, сумесна з 
выкпадчыкам праверыць дакладнасць ceaix 
ведау i правтьнасць дзеянняу.

3. Лекцыя-прэзентацыя (лекцыя з пака- 
зам слайдау). Яе зручна рыхгаваць пры дапа- 
мозе дадатку MS PowerPoint, яю дазваляе ства- 
раць i дэманстраваць слайд-фтьмы вучэбнага 
i даведачнага характару. Пры выкарыстанн! 
прэзентацьп юнуе магчымасць мяняць слайды 
у прамым i адваротным напрамках, каменц1ра- 
ваць кожны кадр, эканомщь час.

3 практыю вядома, што стварэнне вучэбных 
прэзентацый дазваляе наглядна дэманстраваць 
структурна-блочную пабудову матэрыялу 
лекцьи, садзейычае канцэнтрацьп увап i 
лепшаму успрыманню Ыфармацьи навучэнцам1.

Эфектыунасць укаранення Ыфармацыйных 
тэхналопй у працэс выкладання будзе запе- 
жыць ад выканання шэрага метадычных патра-
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баванняу i ул1ку спецьфчных асабл1васцей 
курса агульнай ф1з1га. Адным з важнейшых эта- 
пау арганнзацьи мультымедыйнага навучальнага 
курса з’яуляецца распрацоука адпаведных 
вучэбна-метадычных дапаможнкау як вядучага 
дыдактычнага сродку i спосабу арганмзацьп 
самастойнай працы студэнтау. Вучэбны матэ- 
рыял павЫен выкладацца у форме, якая дазва
ляе студэнту паспяхова прапрацоуваць тэму як 
з выкладчыкам, так i без пабочнай дапамоп, 
самастойна рабщь макамальна разнастайным 
выкарыстанне прыёмау, амвалау i знакау для 
1люстрацьй сувязей пам|'ж yciMi адасобленьш 
Ыфармацыйным1 MacieaMi [7].

На уступнай лекцьп па курсе першы слайд 
зашканы раскрыць мэты i задачы дадзенага ву
чэбнага предмета яго месца у вучэбным плане:
• тэматычны план вучэбных заняткау;
• змест курса;
• прыкпадны пералж пытанняу да залжу/ 

экзамену (практычных заняткау);
• cnic рэкамендаванай лп^аратуры.

У час прэзентацьй карысна даць аудыторьи 
план выступления, каб яна сачыла за ходам 
яе разгортвання (рысунак 1).

Тэксты пав1нны быць невялммк Грувастюя 
матэрыялы могуць мець негатыуны эфект, 
паколью схтяюць слухачоу да ix чытання, што 
адцягвае увагу ад мовы лектара i страчваецца 
асноуная щэя лекцьн.

1нфармацыйныя тэхналоги навучання па- 
BiHHbi распрацоувацца з улкам клаачных 
прынцыпау дыдактыю (навуковасщ нагляд
нее^, даступнасц!, сютэматычнасщ паслядоу- 
Hacui i iHLU.). Аднак простае дэкларыраванне 
дыдактычных прынцыпау не дабавщь эфектыу- 
насц камп’ютэрнаму навучанню. Яны павЫны 
быць напоуненыя новым зместам, яю 
адпюстроувае асабл1васц ix рэал1зацьи 
у новым адукацыйным асяроддзк Менавта 
дыдактычныя прынцыпы дазваляюць сфармн 
раваць новую парадыгму ^фармацыйнай 
педагапчнай тэхналогН (1ПТ).

Пры дапамозе Ыфармацыйных тэхналопй 
пашыраецца кругагляд навучэнцау, засвойва- 
ецца паняцмны апарат вучэбнага прадмета,

Л -  2. Асноуныя фотаметрычныя в&гмчыж 
i адз1нк1 ix вымярэння

1. Крынцы i прыёмнм святла
2. Светлавы паток
3. Ста святла
4. Асветленасць
5. Яркасць крынщы
6. Свяцтьнасць
7.1нтэнаунасць светлавога патоку
8. Пераход ад энергетычных адзшк да светлавых. 
Функцыя бачнасф
9. Фатометры

Рысунак 1 -План лекцьп

дасягаецца фундаментальнасць у ведах. 1лю- 
страцыйны вучэбны матэрыял дазваляе на- 
вучэнцу убачыць прадмет у мшай форме i пра- 
сачыць развщцё (эвалюцыю, змяненне) 
вывучаемай ф1з!чнай з’явы. Можна паказаць 
аб’екты, яюя рухаюцца, што утрадыцыйных 
сродках цяжка ажыццявщь.

РазгалЫаваныя напрамю аргаызацьй ву
чэбнага працэсу забяспечваюць якасць адука- 
цьн за кошт розных хуткасцей праходжання 
вучэбнага курса, магчымасц аказання мета- 
дычнай дапамоп (тлумачэнняу, падказак), па- 
дачы дапаможнага матэрыялу, пастаяннага 
кантролю i падтрымк! неабходнага узроуню ма- 
тывацьм навучэнца.

Камп’ютэрнае навучанне па сваёй метада- 
лог!1 аргаызуецца як паслядоуная падача доз 
(порцый) вучэбнага матэрыялу на экран, 
харакгарызуецца паслядоунасцю спецьфчных 
лапчных дзеянняу.

1нфармацыйныя тэхналогм патрабуюць 
увядзення дыдактычнага падыходу, яю улас- 
цвы толью камп’ютэрнаму навучанню: прын- 
цыпу кагштыунасц1 камун'жацый, што грунту- 
ецца на аргажзацьм дыялогу пам1ж навучэнцам 
i выкладчыкам праз камп’ютэр. Таюм чынам, 
узн1кае новая педагапчная сютэма «выклад- 
чык — камп’ютэр -  група навучэнцау». Яе рэа- 
л1зацыя патрабуе фарм1равання новай педа
гапчнай тэорьм- Ыфармацыйнай мадэл1 на
вучання, у якой падручжк (электронная энцык- 
лапедыя, электронны падручнж, в!ртуальны 
практыкум i г. д.) з’яуляецца актыунай крынщай 
вучэбнай Ыфармацьй (генератар ведау), 
выкладчык- каардынатар вучэбнага працэсу, 
а навучэнец -  актыуны элемент самаадукацьн 
у 1нфармацыйным пазнавальным асяродцз1 [8].

Асноуная тэхналопя працэсу распрацоую 
тюстрацыйнага матэрыялу прэзентацьм лекцьй 
укпючае наступныя этапы:
• Планаванне прэзентацьй (вызначэнне мэт ву

чэбнага прадмета, зместу матэрыялу i пасля- 
доунасць выкладання, распрацоука сцэнарыя 
прэзентацьй). Наяунасць сцэнарыя, суправа- 
джэнне моунага даклада дазваляюць 
адабраць асноуны тэкставы матэрыял 
i тюстрацыйныя схемы мадэлей, тэхналопй, 
паслядоунасц вываду формул, зместавыя 
алгарытмы, таблщы, пстаграмы i г. д.

• Падрыхтоука прэзентацьй (праца з тэкстам 
выступления, вызначэнне паслядоунасц па- 
дачы матэрыялу, адбор асноуных вщау Bi- 
зуальных дапаможных сродкау i 1люстрацый, 
парадак ix выкарыстання па тэксце лекцьй, 
спосабы забеспячэння i патрабаваны да 
якасц аудыё- i вщэасродкау тюстрацьй).

Наглядны тюстрацыйны матэрыял афарм- 
ляецца у выглядзе камп’ютэрных слайдау (рэ-
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камендуемая ix колькасць -  ад 12 да 15). Кожны 
слайд павнен мець загаловак, яю адпавядае 
лапчнаму блоку тэматычнага матэрыялу 
(вывад i анал1з канкрэтнай ф1з!чнай заканамер- 
Hacui, асобныя выпадю прымянення ф|'з1чнага 
закону i г. д) (рысунак 2).

Дапаможныя падблою звычайна размя- 
шчаюцца вышэй, ннжзй qi вакол асноунага 
1нфармацыйнага M aciea  (паняцце 1 стэр. 
у правым ыжым вугле, рысунак 2). Омвалы, 
яюя звязваюць Ыфармацыйныя блою, пав1нны 
быць рознабаковымк Першапачаткова можна 
выкарыстаць розныя вщы стрэлак i дужак, 
а таксама знаю арыфметычных дзеянняу i iHLU.

Працэс навучання знаходзщца пад пастаян- 
ным кантролем, карэкцроукай працы як сту- 
дэнта, так i выкладчыка. Вядома, што какгроль 
стымулюе навучанне i уплывае на Ытарэс сту
дэнтау да заняткау. Ацэнка працы на семЫарах 
ц  пракгычных занятках, B biH itd  MiHi-апытання на 
лекцьм, удзел удыскуаях, выкананне пгсьмовых 
прац даюць магчымасць выкладчыку ажыц- 
цяуляць прамежкавы кантроль, арган!заваць 
самастойную працу студэнтау. 1нфармацыйныя 
блою прэзентацый павЫны даваць магчымасць 
рэа^заваць таюя кампаненты вучэбнага працэсу 
(рысунак 3).

Рьсунак 2 -  Увядзенне паняцир «Светлавы паток».

2) Агульная формула цэнтраванай аптычнай сютэмы

F. N,H, F2 М 2Н2
—  = 1 1 . (1) -2- = — 2-. (2) 
d N,M, 1 f  N 2M 2 ' 1

(1)+(2) (5)

(5) -  агульная формула цэнтраванай аптычнай сгстэмы. 

??? (самастойна) 3 (5) атрымаць формулу гонзы.

Студэнтам прапануецца самастойна, 
пераутвараючы роунасц1 (1) i (2) (у дадзеным 
выпадку скласц1 пачленна роунасцО атрымаць 
агульную формулу цэнтраванай аптычнай cic- 
тэмы (роунасць (5)). Акрамя таго, спасылаючы- 
ся на матэрыял папярэдых лекцый, прапану
ецца самастойна атрымаць ужо вядомую iM 
формулу лмзы з агульнай формулы цэнтра
ванай аптычнай астэмы (5).

Чалавек, яюм бы сталым i вопытным ён Hi 

быу, а студэнт тым больш, застаецца у душы 
дзщем, якому падабаецца усё яркае i цкавае.

Неабходна адзначыць, што каляровы 
элемент у афармлены Ыфармацыйнага блока 
таксама немалаважны. ё н  выкарыстоуваецца:
• для выдзялення новага, што маецца у раз- 

глядаемым аб’екце, у параунанн! з па- 
пярэдым!;

• з мэтай акцэнтавання увап лектарам на асаб- 
л1васцях разглядаемага T33icy.

Памылковая канструкцыя павнна быць 
перакрэслена, каб забяспечыць яе запамн 
нанне i далейшае узнауленне на падсвядомым 
узроуы толью у закрэсленым выглядзе.

Часта выкарыстоуваюць яшчэ адзЫ пры- 
ё м -  выдзяленне колерам сэнсавых адпавед- 
насцей. 1дэя прыёму закпючаецца у тым, што 
аднолькавым колерам афармляюцца усе 
звязаныя яюм-небудзь чынам пам1ж сабой 
частю тэксту. Зручна выкарыстоуваць колер 
пры anicaHHi варыянтау. Напрыклад, рашэнне 
разглядаемай задачы дапускае некалью ва
рыянтау (Hi адзЫ з варыянтау вщавочных пе- 
раваг не мае), аднак у кожнага ёсць адроз- 
ненн! -  невялмя. Можна Ышым колерам пака- 
заць змянены кожнага варыянта упараунаны 
з першым.

Вопытныя выкладчыю раяць час ад часу 
разраджаць напружанасць у аудыторьн. 1нфар- 
мацыйныя тэхналогн дазваляюць тэта рабщь, 
Kani змяшчаць на асобных слайдах дадатковы 
метадалапчны матэрыял (каротюя б1яграф(ч- 
ныя нарысы аб вучоных-ф1зжах, звестю аб 
выкарыстаны вывучаемых ф1з1чных заканамер- 
насцей у канкрэтных галЫах, выказваны вядо- 
мых вучоных i г. д.) (рысунак 4).

Пра Оптыку!!!
Свет -  необходимое условие для работы глаза, самого 

тонкого, универсального и могучего органа чувств. Ночь 
лишает человека этого органа, превращая жизнь из 
активной в пассивную...
С. И- Вавилов. О теплом и холодном свете Т. 4,1956. 
Распространенность оптики -  признак высоты культурь 

Микроскоп, фотографический аппарат, зрительная труба 
или бинокль всегда отличали культурную семью...
Д. С. Рождественский. Судьбы оптики в России. 1934,

Рысунак 3 -  1нфармацыйны блок 
з элементамi самастойнай працы.

Рысунак 4 -  Дадатковы метадьнны матэрыял: выказванн '1 
вучоных-фмкау.
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Выкладчык, што чытае лекцыю-прэ- 
зентацыю, перш за усё пав^ен быць добрым 
дызайнерам. Малюнак ц| схема, якая тюструе 
лекцыйны матэрыял, таксама павЫна быць не 
толью зразумелай, але i запам1нальнай, легка 
чытаемай.

1нфармацыя да навучэнца можа паступаць 
разнастайным1 спосабамг. са словам! выклад- 
чыка, з тэкстам i у выглядзе малюнкау. Розныя 
людз1 (у адпаведнасц са сваёй унутранай 
будовай) успрымаюць вышэйадзначаныя тыпы 
Ыфармацьм з неаднолькавай эфектыунасцю. 
Аднак в1зуальнае успрыманне irpae для 
большасц людзей найбольш важную ролю, 
чым усе астатия. Народную мудрасць -  лепш 
адз/'н раз убачыць -  яшчэ н1хто не адмяняу.
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S u m m a r y

It is offered a number of systematic require
ments which should be maintained during the de
velopment of information units for lectures in the 
course of general physics.
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