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Ф131ЧНЫ ЭКСПЕРЫ МЕНТ 
У СУЧАСНЫ М АД УКАЦЫ ЙНЫ М  ПРАЦЭСЕ

В.А. Бондар, С.А. Гарбацэв/ч

У  водз'шы. У псторьм развщця грамадства 
вызначаюц14а два важныя узаемазвязаныя пра- 
цэсы -  пазнанне навакольнага свету i навучан- 
не падрастаючага пакапення. 1мкненне да па- 
знання навакольнага свету уласц1ва чалавеку 
на самых paHHix этапах яго развщця. Яно вы- 
яуляецца у спробах растлумачыць усе з’явы i 
працэсы, што працякаюць вакол яго, адказаць 
на узнкшыя пытаны. Аднак таю шлях выву- 
чэння i разумения прыроды аказауся настолью 
прым1тыуным, што прывёу да вылучэння роз
ных м1фапапчных тлумачэнняу жыццёва 
важных для чалавека пытанняу.

Станоучыя адказы на пытаны, яюя y3H iKani 

пры даследаваны асобных з’яу прыроды (пе- 
рыядычнасць змены дня i ночы, змены порау 
года, падзенне цел i г. д.), прывяло чалавецтва 
на шлях навуковага пазнання прыроды -  экс- 
перыменту.

Практыка навуковых даследаванняу, пста- 
рычны вопыт ф1з1чнай навую сведчыць аб тым, 
што развщцё пазнання прадугледжвае непарыу- 
нае узаемадзеянне вопыту i тэарэтычнага мыс- 
лення. У вын1ку апытання, праведзенага сярод 
амерыкансюх ф!з1кау (2002 г.), было вызначана 
дзесяць найпрыгажэйшых i значных экс- 
перыментау за усю псторыю ф1з1чнай навую:
• эксперымент Эратасфена Юрэнскага (б1бл1ятэ- 

кар Александрыйскай б1бл1ятэю, 111 ст. да н. э.): 
вызначаны радыус зямнога шара;

• эксперымент Г. Галилея з падаючым1 предме
там! з ГПзанскай вежы (XVII ст.): даказана, 
што скорасць падзення цел не залежыць ад 
ix масы;

• эксперымент Г. Галтея з LuapaMi, што коцяц- 
ца па нахтьнай дошцы (XVII ст.): атрымана 
квадратычная запежнасць s *  f ;

• эксперымент I. Ньютана са шкпяной прызмай 
(1672 г.): доказ таго, што белае святло -  гэта 
вял1кая колькасць складальных;

• эксперымент Г. Кавендыша па вызначэны 
грав1тацыйнай пастаяннай (1798 г.);

• эксперымент Т. Юнга (1801 г.): адкрыта з’ява 
Ытэрферэнцьн святла;

• эксперымент Ж. Фуко (1851 г.): даказана вяр- 
чэнне Зямл! вакол вой;

• эксперымент Э. Рэзерфорда (1909 г.): вызна
чана структура атама;

• эксперымент Р. М'т1кена па вызначэнн1 зара- 
ду электрона (1913 г.);

• эксперымент К. Ионсана (1961 г.): даказана, 
што законы Ытэрферэнцьй i дыфракцьм 
дзейычаюць для пучкоу элементарных 
часцщ таюм жа чынам, як i для светлавых 
хваль.

Эксперымент з’яуляецца канкрэтным спа- 
лучэннем абстрагуючай дзейнасц1 чалавечага 
розуму з жывым пачуццёвым суз1раннем. «Ны
не ученые люди, а особливо испытатели 
натуральных вещей, -  nicay Ламаносау, -  мало 
взирают на родившиеся в одной голове вы
мыслы и пустые речи, но больше утвержда
ются на достоверном искусстве» [1, с. 118].

3 мэтай папулярызацьн сапраудных навуко
вых ведау сярод русюх чытачоу, Ламаносау 
!мкнууся вышкаць ix дапытл1васць, зарадз1ць 
жаданне самаму праверыць перададзеныя 
факты i н1чога не прымаць на веру. Вучоны вы- 
канау пераклад працы Л.Ф. Цюм|'га i выдау 
у 1746 г. пад назвай «Волфианская экспери
ментальная физика».

Актыуная пазнавальная дзейнасць дазва- 
ляе забяспечыць глыбокае разумение вучэбна- 
га матэрыяпу, выкл1кае ц1кавасць да прадмета.

Пры вывучэнн1 ф'131ю навучэнцы павЫны за- 
свйць веды аб метадах навуковага пазнання 
прыроды i разв!ваць здольнасц1 да самастой- 
нага набыцця новых ведау па адзначанай дыс- 
цыпл1не у адпаведнасц1 з жыццёвым1 патрэбам1 
i iHTap3caMi. Як правша, у стандартах адукацьи i 
праграмах у якасц1 неабходных перал1чаны 
уменнг наз1раць i апюваць з’явы рознай ф1з1ч- 
най прыроды, вымяраць ф1з1чныя вел1чын1, 
праводз1ць эксперыментальныя даследаванн! 
па вылучэны вщау залежнасц1 пам1ж ф1з1чным1 
вел1чыням1.

Неабходнасць эмп1рычнага метаду пазнан
ня абумоулена наступным! прычынам1:
• эксперымент у ф1зщы -  абавязковы сродак 

атрымання новых ведау, без якога немагчыма 
пачаць i закончыць пазнавапьны працэс;

• эксперыментальны метад пазнання найбольш 
адпавядае пазнавапьным магчымасцям наву- 
чэнцау;

• эмп1рычныя метады пазнання уключаюць 
дзеянн1, яюя неабходны для рацыянальнага 
рашэння шматл'|юх жыццёвых i прафеайных 
задач.

Асноуныя вын/'ю даследавання / ix аб- 
меркаванне. Сучасны адукацыйны працэс 
рэал1зацьн асноуных задач навучання пав1нен у
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абавязковым парадку уключаць эмгнрычныя 
метады пазнання, а таксама дапучаць да яго 
навучэнцау.

1мкл1вы тэмп развщця навую i тэхн!ю ставщь 
перад выкладчыкам1 сур’ёзныя задачы. Неаб- 
ходна, каб складаныя, абстрактныя паняцц1 не 
толью успрымалюя навучэнцам1, але i у 
далейшай жыццядзейнасц1 чалавек змог ix 
творча выкарыстаць.

AcHoyHbiMi якасцям1 ф1з1чнага эксперыменту 
з’яуляюцца пбкасць i здольнасць укараняць 
новаувядзенн1 як навуковыя (пры правядзены 
эксперыменту), так i педагапчныя (у методыцы 
навучання правядзенню эксперыменту). Рас- 
працаваны розныя мадыфкацьн методыю на
вучання правядзенню ф1з1чнага эксперыменту 
у межах прымянення Ыавацыйных метадау, 
заснаваных на камп’ютэрных тэхнапопях.

Адным са спосабау рашэння гэтай задачы 
з’яуляецца шырокае выкарыстанне ф1з1чных 
дэманстрацый. Прычым, асабл1вае значэнне 
надаецца прастаце эксперыментапьных уста- 
новак, яюя забяспечваюць даступнасць разу
мения i развщцё пазнавальнага Ытарэсу да 
вывучаемага прадмета. «Поскольку показы
вать приходится сложные физические явле
ния..., часто необходимо создавать специаль
ные установки, отличные от исследователь
ских. Отличие должно состоять в простоте, 
методической целесообразности и доступ
ности изготовления» [2, с. 1].

Фундаментапьныя законы, устаноуленыя у 
ф1зщы, больш складаныя за тыя простыя 
праяулены сувяз1 пам1ж асобным1 фактам^ з 
яюх пачынапася даследаванне. Пазнанне -  
доуп i працаёмю працэс. Аднак дзякуючы 
эксперыментапьным фактам навуковы метад 
стау паспяховым i пранжальным.

У наш час, Kani рэзка узрасла роля тэорьм у 
выкладанн1 ф1зм, важна не упасц1 у крайнасць 
празмернай тэарэтызацьн школьнага курса 
ф1з1ю. А школьнаму эксперыменту не надаваць 
толью тюстрацыйную ролю. Такое звужэнне 
функцый школьнага ф1з1чнага эксперыменту 
можа прывесц1 да пан1жэння щэйнага узроуню 
курса, да няправтьнага разумения навучэнца- 
Mi мехаызму развщця навую i poni эксперымен
ту у навуковым пазнаннк Акадэмж Г.С. Ландс- 
берг адзначау: «Отчетливое понимание... экс
периментального характера физических зако
нов имеет крайне важное значение: оно делает 
из физики науку о природе, а не систему умо
зрительных построений; с другой стороны, оно 
прививает мысль о границах применимости 
установленных физических законов, основан
ных на них теорий, и открывает перспективы 
дальнейшего развития науки» [3, с. 14-15].

Ажывщь выкладанне наглядным! вобразам1, 
выкл^аць дзейнасць навуковага уяулення i пры 
дапамозе яго стварыць не фармальныя, а 
канкрэтныя уяулены аб з’явах прыроды -  вось 
адна з задач выкладання, важнасць якой ад- 
значал1 мнопя педагоп. Я.А. Каменею у сваёй 
знакамтай працы «Великая дидактика» nicay: 
«Чем более знание опирается на ощущение, 
тем оно достовернее. Поэтому, если мы жела
ем учащимся привить истинное и прочное зна
ние вещей, вообще нужно обучать всему через 
личное наблюдение и чувственное доказатель
ство» [4, с. 389]. Пры навучанн!' мы разв|'ваем 
органы пачуццяу навучэнцау i падводз1м ix да 
больш тонюх наз1ранняу прадметау i з’яу знеш- 
няга свету. Таму неабходна ведаць, як выш- 
каць 1нтарэс да тых з’яу, яюя штодзённа нас 
акружаюць, i паказаць, што яны таксама 
цудоуныя як з’явы незвычайныя, яюя здз1у- 
ляюць нас [5].

Эмп1рычныя метады даследавання разгля- 
даюцца як узровень навуковага пазнання, як 
разнастайнасць метадау даследавання, еярод 
яюх вылучаюць эмп1рычныя (выкарыстанне 
пры назапашваны фактарау, першаснай астэ- 
матызацьм ведау, фармутроуцы эмтрычных 
законау) i тэарэтычныя метады, яюм1 дася- 
гаецца антэз ведау [6].

Да эмтрычных метадау даследавання 
адносяць: наз1раны, параунаны, вымярэнн1 i 
эксперымент. Эмп1рычныя веды, у аснове яюх 
ляжыць наз1ранне, адпюстроуваюць знешн1я 
уласц1васц1 прадмета i таму цалкам a6anipa- 
юцца на наглядныя уяуленнг Фармал1зм пры 
вывучэны ф1з1ю не садзейжчае развщцю 
неабходнага узроуню творчых здольнасцей. 
Больш таго: «Решение обычных текстовых за
дач не позволяет непосредственно знакомить 
учащихся с экспериментальным методом 
исследований, который широко применяется в 
физике, что также не способствует приобре
тению ими научных, осознанных, глубоких и 
прочных знаний по данному предмету» [7, с. 2]. 
3 другога боку, адной з задач, якая пастаулена 
перад школай, з’яуляецца развщцё практыч- 
ных уменняу навучэнцау, паспяховае рашэнне 
якой непаерэдна звязана з удасканапеннем 
ф1з1чнага практыкуму. «Непрерывно возраста
ющий объем учебной информации в связи с 
абстрактным математическим характером ме
тодов анализа физического знания, -  падкрэс- 
nieae у сваёй працы В.А. Астроусю, -  обуслав
ливает повышение внимания к наглядности 
преподавания, требует широкого применения 
демонстрационного метода» [8, с. 3]. Таюм 
чынам, вучэбнаму ф1з1чнаму эксперыменту 
належыць важная функцыя сувязнага звяна
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пам1ж навакольнай рэчаюнасцю i матэрыялам 
курса ф131Ю.

У вын1'ку эксперыменту узнауляецца выву- 
чаемая з’ява, працэс ц1 закон, даследуецца яго 
залежнасць ад умоу i параметрау, яюя спада- 
рожычаюць, праводзяцца неабходныя вымя- 
рэнн1. У працэсе эксперыменту адбываецца ак- 
тыунае умяшальыцтва даследчыка у разгля- 
даемую з’яву з мэтай спасц1жэння яе сутнасцг

Неабходна адзначыць, што абсталяванне у 
большасц1 школ ф1з1чна i маральна састарэла, 
не адпавядае сучаснаму узроуню развщця 
тэхн1ю i тэхнапопй. Выкарыстанне састарэлага 
абсталявання зыжае цкавасць навучэнцау да 
прадмета, паколью яны не бачаць прымянення 
атрыманых навыкау работы з прыборам1 у су- 
часным жыцц1, напоуненым новым1 выл1чаль- 
ным1 прыладам1 i прыборамк Адзн са спосабау 
вырашэння гэтай праблемы бачыцца у 
прымянены шфармацыйных техналопй у аду- 
кацыйным працэсе, што дае магчымасць дэ- 
манстрацьи' эксперыментау або ф1з1чных 
працэсау, яюя немагчыма ажыццявщь у межах 
школьнай лабараторьм.

Выкарыстанне Ытэрактыуных мадэлей, яюя 
дазваляюць навучэнцам сам1м праводзщь 
разнастайныя доследы i рашаць эксперымен- 
тальныя задачы, вырашае праблему адсутна- 
сц1 ц1 недахопу неабходнага лабараторнага 
абсталявання у атуацыях, Kani в1ртуальны экс
перымент здольны замянщь рэальны ф1з1чны, 
дазваляе рабщь разнастайным працэс наву- 
чання. Гэта павышае ц1кавасць у навучэнцау да 
вучобы, дае магчымасць ажыццявщь Ытэгра- 
цыю адукацыйных галЫ (ф1з1ка, Ыфарматыка, 
матэматыка i тш.), пры якой навучэнцы могуць 
прымяняць свае умены i навыю у розных 
дысцыплшах.

У будучым выкарыстанне Ытэрфейсных 
блокау, спалучаных з ЭВМ, i дагныкау ф1з1чных 
вел1чынь для дэманстрацыйнага i лабаратор
нага вучэбнага эксперыменту дазволщь мадэр- 
ызаваць традыцыйнае ф1з1чнае абсталяванне 
для яго выканання. Вядома, што для рэапн 
зацьи ycix пераваг укаранення камп’ютэрных 
тэхналопй неабходна тэхычнае i праграмнае 
забеспячэнне. Эксперымент з камп’ютэрным'| 
мадэлям1 у ф1зщы заключаецца у тым, што 
апюанне рэальнага аб’екта ажыццяуляецца на 
мове, адпаведнай мове матэматыю. Матэма- 
тычнае апюанне з’яуляецца важнай часткай 
мадэлк Яно дазваляе лакал1заваць уплыу 
асобных фактарау, вывучаць ix паслядоуна, у 
залежнасц1 ад ттэнаунасц1 уздзеяння. Гэта 
дае магчымасць праводзщь якасны анал1з 
уздзеяння на ф1з1чную астэму у шыроюх межах, 
вывучаць «пераразмеркаванне роляу» розных 
фактарау пры змяненнях сютэмы. Натуральна,

што такое anicaHHe мадэл1 дазваляе рабщь 
колькасныя ацэню паводзш йстэмы i парауноу- 
ваць ix з эксперыментальным1 данымк Давол1 
часта матэматычная мадэль змяшчае пара
метры, вызначэнне яюх магчыма толью пры 
параунаны разлкау з эксперыментам. Абагуль- 
неная схема «ф1з1'чная сютэма -  ф1з1чная ма
дэль -  матэматычная мадэль» дазваляе дасле- 
даваць шырою клас ф1з1чных з’яу i працэсау.

Вынжам такой работы служыць глыбокае 
разумение навучэнцам1 сутнасц|' ф!з1чных з’яу, 
здольнасць самастойна ставщь перад сабой 
праблему i знаходзщь шпях1 яе вырашэння, 
выказваць ппотэзы i правяраць ix эксперымен- 
тальна. Камп’ютэр выкарыстоуваецца не толью 
як сродак навучання, але i як уыверсальны 
ф1з1чны прыбор, яю дазваляе знаходзщь неаб- 
ходную Ыфармацыю, ставщь шэраг уыкальных 
ф1з1чных доследау. Вядома, ён не можа, ды i не 
павЫен цапкам замяняць рэальны ф1з1чны экс
перымент. HiflKi прыгожы малюнак на экране 
мантора не заменщь ф‘1з1чны эксперымент, яю 
праведзены навучэнцам!. Аднак прымяненне 
сучасных IT на уроках ф1з1ю раскрывае новыя 
магчымасц1 у навучаны, дазваляе разв1ваць 
творчыя здольнасц1, актыв1з1раваць пазнаваль- 
ную дзейнасць i павышаць матывацыю да на
вучання. Ф1зжа адкрывае выключныя маты- 
мао^ для развщця пазнавальных i творчых 
здольнасцей навучэнцау, што дае магчымасць 
выдзелщь наступныя задачы:
• фарм!раванне сучасных уяуленняу аб нава- 

кольным свеце;
• развщцё уменняу наз1раць прыродныя з’явы, 

выказваць свае ппотэзы для ix тлумачэння, 
будаваць тэарэтычныя мадат;

• планаваць i ажыццяуляць дамашн1я ф1з1чныя 
эксперыменты (доследы) для праверю вынь 
кау сочных тэорый (або прадугледзець 
праблему наступных заняткау);

• анал1заваць вынно выкананых эксперыментау 
i практычна прымяняць у штодзённым жыцц 
веды, атрыманыя на уроках ф1з1ю.

Давол1 часта эксперымент становщца кры- 
нщай супярэчнасцей, стварае на занятках 
праблемныя атуацьм. Гэта адбываецца у тым 
выпадку, Kani даныя, атрыманыя эксперымен- 
тапьным шляхам, уступаюць у супярэчнасць з 
вядомым1 ф1з1чным1 заканамернасцям1. Вы- 
вучэнне ф1з1к1 можа быць паунацэнным толью 
пры астэматычным i добра прадуманым выка- 
рыстаны вучэбнага ф1з1чнага эксперыменту, 
Kani Ha3ipaHHi i доследы стануць у лж вядучых 
метадау навучання. Гэта важна пры пераходзе 
на профтьнае навучанне

Законы ф1з1ю заснаваны на фактах, уста- 
ноуленых эксперыментапьным шляхам. Назн 
paHHi, анал1з i абагульненне атрыманых
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рэзультатау прыводзяць да выпрацоую паняц- 
цяу, што уяуляе першы крок на шляху пазнан
ня прыроды. Наступны крок заключаецца у 
пераходзе да колькасных характарыстык выву- 
чаемых аб’екгау, устанаулення сувязей пам1ж 
наз1раемым1 з’явам1 i уласц|'васцям1 цел. «Что
бы из наблюдений сделать общие выводы, вы
яснить причины явлений, надо установить ко
личественные зависимости между величина
ми. Если такая зависимость получена, то гово
рят, что найден физический закон» [9, с. 17].

Ад непасрэднага наз1рання пераходзяць да 
доследу, эксперыменту, яю з’яуляецца наступ- 
ным крокам у пазнанн1 прыроды. Любая з'ява, 
любы працэс, уласц1васць любога цела бяс- 
конца складаныя. Таму, з даследавання ф1з1ч- 
най з’явы выяуляюць тое галоунае, ад чаго 
гэтая з’ява icTOTHa залежыць. Пры паутарэны 
з’явы у лабараторных умовах выяуляюць за- 
лежнасць адной вел1чын1, якая харакгарызуе 
з’явы, ад кожнай з ix па-асобку. «Принцип нау
ки, -  nicay вядомы вучоны -  ф!з!к Р. Фейнман, -  
состоит в следующем: пробный камень всех 
наших знаний -  это опыт. Опыт, эксперимент -  
это единственный судья научной истины. А в 
чем же источник знаний? Откуда происходят те 
законы, которые мы проверяем? Да из того же 
опыта: он помогает нам выводить законы, в 
нем таятся намеки на них. А сверх того нужно 
еще воображение, чтобы за намеками увидеть 
что-то большее и главное, чтобы отгадать 
нежданную, простую и прекрасную картину, 
встающую за ними, и потом поставить опыт, 
который убедил бы нас в правильности 
догадки» [10, с. 22].

У эксперыментальных даследаваннях па 
ф1зщы Ытущыя вучонага праяуляецца у прад- 
бачаны канчатковага выжку. Таму, перш чым 
прыступ'щь да дэманстрацыйнага ц1 франталь- 
нага эксперыменту, лабараторнай працы неаб- 
ходна прадугледзець, яю вын1к можа атрымац- 
ца, i толью потым праводзщь эксперымент, пры 
дапамозе якога правяраецца правтьнасць на- 
шых разважанняу. Актыунасць навучэнца вы- 
значаецца унутраным! пабуджальным! cmaMi. 
Прычым, разумовую актыунасць суправаджае 
эмацыянальны настрой, што прыводзщь да 
развщця (нтарэсу да ведау. На першай ступен! 
навучання ф1зщы вял1кую ролю адыгрываюць 
нагляднасць, апора на канкрэтны вобраз.

Эксперыментальна-даследчыя заданы з’яу
ляюцца асноуным вщам творчых заданняу, 
яюя выкарыстоуваюцца на уроку пры тлума- 
43HHi новага матэрыялу, замацаваны прой- 
дзенага.

Шматлмя даследчыя заданы, яюя у класе па 
розных прычынах выканаць немагчыма, могуць 
быць прапанаваны у якаау дамашняга задания.

Дамашыя доследы i наз!ранн1:
• даюць магчымасць пашырыць абсяг сувяз! 

тэорьм з пракгыкай;
• разв1ваюць жтарэс да ф1з1ю i тэхыю;
• параджаюць творчую думку i разв1ваюць 

здольнаа-у да вынаходжцтва;
• прывучаюць да самастойнай даследчай 

работы;
• выпрацоуваюць умены наз1раць, разв1ваюць 

увагу, настойл1васць i акуратнасць.
Дамашыя эксперыментальныя задачы на- 

вучэнцы выконваюць з большым Ытарэсам, 
чым жииыя вщы заданняу. Умены наз1раць, 
эксперыментаваць, канструяваць дапамогуць 
навучэнцам у падрыхтоуцы да працы у розных 
raniHax вытворчасц!'. Поспех выканання твор- 
чага задания, яго пазнавальнае i развщцёвае 
значэнне у мнопм залежыць ад таго, наколью 
разнастайным1 i змястоуным1 будуць рашэннк 
Пры выкананы творчых заданняу навучэнцы 
павтны карыстацца 1ндывщуальным1 кансуль- 
тацыям1, але дапамога не павжна насщь 
xapaicrap падказю i н1вел1раваць ix творчую 
працу.

Пазнанне пачынаецца з наз1рання фактау. 
Пад наз1раннем разумеюць адносна працяг- 
лае, «преднамеренное и целенаправленное 
восприятие, обусловленное задачей деятель
ности... С развитием науки наблюдение стано
вится все более сложным и опосредованным» 
[11, с. 185]. Навукова пастауленае наз1ранне 
будуецца па загадзя абмеркаваным плане, вя- 
дзецца сютэматычна, мае строга вызначаную 
задачу. Умець наз1раць -  гэта значыць анап1за- 
ваць, астэматызаваць, парауноуваць i аба- 
гульняць, вьщзяляць самае галоунае, ютотнае; 
выяуляць асноуныя змянены, яюя адбываюцца 
з вывучаемым1 аб’ектам1, i устанаутваць ix 
сувяз1 i залежнасцк

Анкетаванне навучэнцау, праведзенае у 
розных навучальных установах, пацвярджае 
важную ролю наз!рання пры вывучэны ĉ>i3iKi. 
Так, ад 42% да 74% апытаных навучэнцау 
любяць знаёмщца з розным1 рэчывам1 i ix 
уласц'|васцямк наз1раць за ф1з!чным1 з'явам1 у 
прыродзе; праводзщь доследы па ф1зщы; раз- 
б1раць i рамантаваць розныя мехаызмы, што 
павышае ix ц!кавасць да вывучэння ф1з1ю. 3 
другога боку, апытанне настауыкау пацвяр
джае мэтазгоднасць правядзення заняткау на 
прыродзе. Гэта эфектыуны спосаб павышэння 
матывацьн для вывучэння прадмета (100%).

Наз'|ранне можна разглядаць не толью як 
просты, элементарны метад пазнання, але i як 
складальную неад’емную частку больш даска- 
налага метаду пазнання -  эксперыменту, яю 
без наз1рання не мае ыякага сэнсу. Пры 
вывучэнн! аб’екта ва умовах эксперыменту
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ствараюцца спецыяльныя умовы для наз1ран- 
ня. У гэтым выладку наз1ральнж уключаецца у 
натуральны ход з’явы, Kani не толью змяняюц- 
ца умовы наз1рання, але i выключаецца уплыу 
мнопх фактарау, разглядаюцца з’явы быццам 
бы у «чыстым выглядзе». Пры дапамозе экспе
рыменту навука можа растлумачыць з’явы 
матэрыяльнага свету i непасрэдна авалодаць 
iMi. «Решение поставленных задач требует со
вершенствования всего учебно-воспитатель
ного процесса, в том числе преподавания фи
зики, являющейся основой современной техни
ки. Физика как естественнонаучная дисциплина 
в средней школе должна изучаться на экспе
риментальной основе» [12, с. 1].

Ha3ipaHHi i эксперымент з’яуляюцца важ- 
нейшым1 метадам!' даследавання у навуковым 
пазнаны, крынщай навуковых фактау, на асно- 
ве яюх (у вын1ку тэарэтычнага анал1зу i матэма- 
тычнай апрацоую) устанаул1ваюцца навуковыя 
icuiiHbi i робяцца абагульненнк Гэты факт 
пацвярджаецца даным1 праведзенага анкета- 
вання сярод навучэнцау: каля 100% рэспан- 
дэнтау цжавяцца навейшым1 дасягненням1 су- 
часнай тэхн1ю, любяць наз1раць i праводзщь 
доследы.

У наш час у даследаваннях вучоных-мета- 
дыстау i у школьнай практыцы працягваецца 
пошук эфектыуных метадау навучання ф1зщы у 
агульнаадукацыйнай школе. Аднак чакаемага 
больш глыбокага засваення ведау не наз1ра- 
ецца. Асноуным1 прычынам! такога узроуню 
паспяховасц1 i зыжэння штарэсу навучэнцау да 
ф1з1ю у масавай школе з’яуляюцца рост патра- 
баванняу, яюя прад’яуляюцца школьнжам у 
працэсе навучання, а таксама «проблема об
щественного понимания науки: неадекватное 
восприятие науки обществом и недостаточное 
понимание фундаментальных положений и 
мировоззренческих установок современного 
физического знания» [13, с. 8]. Таюм чынам, 
развщцё актыунай пазнавальнай дзейнаа4 на
вучэнцау, фарм1раванне умення праводзщь 
Ha3ipaHHi, ставщь доследы павнны забяспе- 
чыць мэтанаюраваную дзейнасць навучэнцау, 
садзейычаць асэнсаванаму засваенню вучэб
нага матэрыялу, скарачэнню часу на ix падрых- 
тоуку. Неабходна падключэнне навучэнцау да 
актыунага набыцця ведау, забяспечыць павы- 
шэнне ix нтарэсу да ф!з1ю.

Мнопя вучоныя, педагоп i настаунм школ 
вял1кую увагу надавав наз1ранням i доследам 
у вучэбным працэсе пазнання. К.Дз. Ушынсю 
падкрэотвау: «Как бы ни были логически вер
ны наши выводы, но если данные, восприня
тые нами из внешнего мира не верны, то и вы
воды будут ложны. Отсюда вытекает обязан
ность для первоначального обучения -  учить

дитя наблюдать верно и обогащать его душу 
возможно полными, верными, яркими образа
ми, которые потом становятся элементами его 
мыслительного процесса» [14, с. 645].

У адрозненне ад навуковага наз!рання i экс
перыменту, вучэбны эксперымент уяуляе са
бой двухбаковы працэс, яю складаецца з дзей- 
H a a ji настаунжа у аргаызацьм наз!рання i 
эксперыменту i уласнай дзейнасц|' навучэнцау, 
уключае у сябе пачуцц! i успрыманнк Разгля- 
даючы наз1ранне i эксперымент як метады 
выкладання ф(31ю, А.В. Пёрышюн падкрэсл1вау: 
«Физический эксперимент представляет собой 
воспроизведение изучаемого явления в усло
виях, удобных для его наблюдения и изуче
ния... Физический эксперимент в широком 
понимании является одним из методов 
преподавания физики» [15, с. 202].

Вывады. На аснове вышэйсказанага мож- 
на зрабщь наступныя вывады аб poni наз1ран- 
няу i эксперыменту у вучэбным працэсе: яны 
з’яуляюцца неад’емнай часткай працэсу выву- 
чэння ф!31ю; пры выкачаны ix адбываецца на- 
запашванне iCTOTHbix фактау аб уласц1васцях 
прадметау i з’яу, фарм1руецца база для твор- 
чых уяуленняу i навуковых паняццяу; выкары- 
стоуваюцца пры навучаны розным прадметам 
прыродазнаучага цыкла (пацверджана 100% 
апытаных настаунжау школ).

Вучэбнае наз1ранне i эксперымент займа- 
юць адметнае месца сярод разнастайных 
метадау навучання, даюць магчымасць азнаё- 
мщь навучэнцау з асноуным1 метадам1 навуко
вага пазнання i выпрацаваць умены сама- 
стойна карыстацца iMi; вял (кая ix роля у наву- 
чанн!, выхаваны i развщц навучэнцау пацвер
джана 100% апытаных настаункау школ.

Неабходнасць фарм1равання у навучэнцау 
глыбоюх ведау аб сутнасц1 эксперымен- 
тальнага пазнання вызначаецца той роллю, 
якую займае эксперымент у ф1з1чных дасле
даваннях:
• ён з’яуляецца крынщай новых ведау аб фак

тах, яюя астэматызуюцца i абагульняюцца 
у законах i тэорыях;

• толью эксперымент служыць сапраудным 
крытэрыем (стотнасц1 любой тэарэтычнай 
канцэпцьи, ппотэзы, навуковага сцвярджэння;

• праз эксперымент ажыццяуляецца сувязь фн 
з1чных ведау з тэхыкай, вытворчасцю i 
бытам.

Далейшае развщцё навую i тэхыю ставщь 
на парадак дня задачу пастаяннага удаска- 
налення методыю выкладання. Яе важным 
элементам, на думку Г.С. Ягорава, А.Н. Казло- 
ва, Н.Я. Малаткова, В.М. Навумчыка i iHiu., з’яу
ляецца непарыуная распрацоука дэманстра- 
цый i эксперыменту, яюя забяспечаць глыбЫю
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разумения вывучаемых ф1з1чных з’яу. Вядома, 
гэтая праца нялёгкая, паколью тут сустрака- 
юцца цяжкасц1 як прырода-навуковага, так i 
методыка-пахалапчнага характеру. Цяжкасц1 
узмацняюцца тым1 абстав1нам1, што такую 
працу вядуць нямнопя калектывы i асобныя 
энтуз1ясты, у той час як важнасць задачы 
патрабуе значна большага маштабу дасле- 
даванняу i увап.

Немалаважнай з’яуляецца падрыхтоука бу- 
дучых настауыкау ф1з1ю для рэал1зацьм назва
ных задач. Нягледзячы на наяуныя распра- 
цоую у галЫе эксперыментальнай падрыхтоую 
студэнтау педагапчных ВНУ, у будучых настау- 
HiKay наз1раюцца пэуныя цяжкасц!, звязаныя 
з правядзеннем дэманстрацый i лабаратор- 
ных работ як традыцыйных, так i тых, што 
патрабуюць выкарыстання сучаснага камп’ю- 
тэрнага абсталявання. Дадзеную праблему 
можна вырашыць за кошт уключэння у вучэб- 
ны працэс 1навацыйных метадау (у прыватна- 
сц1 метаду праектау) пры выкананы студэнтам1 
лабараторных работ па курсе ф1з1ю. Дзякуючы 
такому спосабу правядзення лабараторных 
работ, будучы спецыял1ст набывае неабход- 
ныя тэарэтычныя веды, дастатковыя для таго, 
каб разабрацца у ф1з1чных з’явах, працэсах i 
працаваць з лабараторным абсталяваннем без 
адрыву тэорьм ад практыю. Для будучага нас- 
тауыка ф(31к1 выкананне лабараторных работ 
можа служыць не толью спосабам набыцця но
вых ф1з1чных ведау, але i шэрага неабходных 
прафеайных уменяу, яюя будуць разв1вацца 
пры пэунай аргаызацьй вучэбнага працэсу.

Паколью усё большы жтарэс выюнкаюць 
юбернетычныя падыходы да выкладання курса 
ф!з1ю, што звязаны з камп’ютэрным мадэл1ра- 
ваннем, з’яв'тюя лабараторныя работы, яюя 
баз1руюцца на выкарыстаны камп’ютэрных 
тэхналопй пры правядзены эксперыментау па 
курсе ф!з1ю, у вын'1ку чаго узык новы вщ экс
перыменту -  «в1ртуапьны». Гэта, на наш 
погляд, робщь мэтазгодным уключэнне у на- 
турны ф1з1чны эксперымент элементау Bip- 
туапьнага. Паказ некаторых в1ртуальных фраг- 
ментау рэкамендуецца праводз1ць перад рэ- 
альным эксперыментам, напрыклад, вщэа- 
фтьм «Праламленне святла». Пэуныя з ix 
рэкамендуецца паказваць пасля франтальных 
эксперыментау (вщэафтьм «Магн1тныя по
люсы»), У выпадку спалучэння натурнага i 
в1ртуальнага эксперыментау у вучэбным пра- 
цэсе па курсе ф1з1ю праектны метад можа быць 
выкарыстаны найбольш эфектыуна, паколью 
пры яго прымянены у студэнтау фарм1руюцца

праектныя i 1нфармацыйныя уменнЬ вызначаць 
i фармул1раваць мэту, планаваць дзейнасць, 
ажыццяуляць рэфлекаю, праводз1ць пошук 
неабходнай Ыфармацьн, астэматызаваць iH- 
фармацыю.
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S u m m a r y

The role o f physical experiment in modern 
educational process is analyzed and conclusions on 
necessity o f development o f a technique o f its 
application during teaching physics are drawn.
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