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Г У М А Н 1 3 А Ц Ы Я  Ф 1 3 1 Ч Н А Й  А Д У  К А Ц Ы  I С Р О Д К А М 1  

С П Е Ц Ы Я Л Ь Н А Г А  П Р А Д М Е Т А

У водзшы. У пачатку новага тысячагодцзя 
чалавецтва знаходзщца у стане сапрауднай рэ- 
валюцьи у raniHe камунжацьн i Ыфармацьп, якая 
патрабуе змены светапогляду. Шматлмя рашэн- 
Hi, што вызначаюць будучае, залежаць ад адэк- 
ватнай Ытэрпрэтацьм навуковых адкрыццяу. На- 
вука- не набор нязменных icuiH, i навуковы ме- 
тад - толью адзЫ са спосабау пазнання пры- 
роды. Ньютан зауважыу: «Тот, кто копается 
в глубоких шахтах знания, должен, как каждый 
землекоп, время от времени подниматься на по
верхность подышать свежим воздухом», маючы 
на увазе, што «углубление шахт знания» можа 
прывесц! ix да няустойл1васц1.

Гуман1зацыя грамадства i адукацьн стала на- 
дзённай праблемай нашага часу. Адз1н з самых 
вядомых ф!з1кау мЫулага стагоддзя Макс Борн 
адзначау: «Нынешние политические и милитари
стические ужасы, полный распад этики -  всему 
этому я был свидетелем на протяжении моей 
жизни. Если даже род человеческий не будет 
стерт ядерной войной, он может выродиться 
в какие-то разновидности оболваненных и бес
словесных существ, живущих под тиранией дик
таторов и понукаемых с помощью машин и элект
ронных компьютеров». Таму у навучаны важны- 
Mi з’яуляюцца i сучасныя веды, i адпаведныя iM 
адказнасць i мараль. Вялкая у гэтым роля пры- 
родазнауства як спробы знайсц лапчны адказ 
на галоунае пытанне -  паходжанне светаутва- 
рэння i чалавецтва.

Пры фарм!раванн1 навуковага светапогляду 
на аснове навучання ф1зщы важным з’яуляец- 
ца набыццё ведау аб працэсе навуковага 
пазнання. Гэта звязана з тым, што навуковы 
светапогляд уключае у сябе не толью разу
мение таго, што уяуляе навакольны свет, але 
i таго, як чалавек яго пазнае. Веды аб працэсе 
навуковага пазнання дазваляюць навучэнцу 
лепш зразумець сутнасць ф1з1чных з’яу, законау 
i тэорый.

Веды аб ведах называюць метадалапчнымг 
Паняцце «метадалопя» з’яуляецца вытворным 
ад паняцця «метад». «Метод -  ... в самом об
щем значении способ достижения цели, опре
деленным образом упорядоченная деятель
ность» [1]. Сюды уваходзяць розныя эм^рыч- 
ныя i тэарэтычныя прыёмы, астэматычнае пры- 
мяненне яюх прыводзщь да дасягнення пастау- 
ленай мэты.

Да апошняга часу ф1зжа у сярэдняй i вышэй- 
шай школе была прадстаулена у асноуным як cic- 
тэма прадметных ведау. Аднак ф1з1чная навука 
уключае не толью астэму ведау, але i пэуную 
raniHy фамадска-вытворчай практыю, менав!та 
працэс здабывання ведау. Таму метадалапчны 
аспект ф1з1чных ведау пав1нен быць раскрыты 
у такой жа ступени як i факталапчны (прадметны) 
аспект.

У сучасным свеце ф!з1ка (i матэматыка) у пэу- 
най cTyneni з’яуляецца метадалапчнай, света- 
погляднай i факталапчнай базай не толью для 
прыродазнаучых навук, але i для гумаытарных. 
М.В. Ламаносау адзначау: «Обще от всех акаде
миков неотменно требуется знание хотя элемен
тарных наук математических. Разумеются здесь 
профессии, в коих высокое знание математиче
ских наук не так много нужно, ибо в академиях 
примечено, что иногда химики, анатомики, бота
ники, историки, почти никакого знания первых 
математических оснований не имеют и для того 
не могут своей практики и расположить порядоч
но и сообразить рассуждением, которым купно 
с логикою надежная предварительница есть гео
метрия» [2].

У працэсе развщця навуковых ведау аб пры- 
родзе i грамадстве был1 адкрыты шматлтя ме- 
тады i прыёмы даследчай дзейнасц. У фтасо- 
ф'н ix астэматызуюць у наступныя тры групы:

1. Метады, што валодаюць атрыбутам усе- 
агульнасц1 i выкарыстоуваюцца ва ycix сферах 
дзейнасц1 для атрымання як звычайных, так i на
вуковых ведау. Да ix можна аднесц'| aHani3 i ciH-
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тэз, 1ндукцыю i дэдукцыю, абстраправанне i аба- 
гульненне, i iHiu.

2. Метады даследавання, яюя выкарыстоува- 
юцца толью у навуковым пазнаннг Да ix адносяц- 
ца дзве асноуныя групы: метады пабудовы эмпь 
рычных ведау (наз1ранне, вымярэнне, эксперы- 
мент) i метады пабудовы тэарэтычных ведау 
(щэал1зацыя i фармал1зацыя, аналопя, мадэлн 
раванне, мысленны эксперымент, ппотэза, пера- 
ход ад абстрактнага да канкрэтнага i iHm.).

3. Спецыяльныя метады i прыёмы, працэ- 
дуры эксперыментальнага i тэарэтычнага ха- 
рактару, непасрэдна звязаныя з сутнасцю канк- 
рэтнай з’явы, што выкарыстоуваюцца увузкай 
галЫе. Напрыклад, рэнтгенаструктурны анал1з, 
крыштапех1м1чны i г. д.

Метадалапчныя веды -  гэта абагульненыя 
веды аб метадах i структуры ф1з1чнай навую, 
асноуных заканамернасцях яе функцыяыра- 
вання i развщця. Гэтыя веды не з’яуляюцца 
нейюм! знешнГм1, што прыунесены у асновы ф1- 
3iKi, дапауняльным1 да прадметных, наадварот, 
яны унутрана прыналежныя сучаснаму курсу 
ф1з1га.

Абмеркаванне асноуных вышкау даследа- 
вання. Пры пераходзе навуковай астэмы ведау 
у вучэбную шматл1гая сувяз1 пам!ж элементам! 
абрываюц14а. 1х аднауленне у свядомасц! студэн
тау пры навучаны фЫцы давол1 цяжга працэс. 
Без элементау метадалогн ф1з1чнай навую тут не 
абысцюя. Таму неабходна распрацаваць для на
вучэнцау цэласную астэму метадалапчных ведау 
i уменняу [3-4].

Сгстэма метадалапчных ведау i уменняу уклю- 
чае напрамга, на ягах грунтуецца увесь вучэбны 
матэрыял курса ф1з'|ю [5—9]:

1. Навуковы эксперымент-i метады эксперы
ментальнага пазнання.

2. Ф1з1чная тэорыя i метады тэарэтычнага па
знання.

3. Цэнтральныя метадалапчныя ifl3i ф1з!ю.
4. Асноуныя заканамернасц1 развщця ф1зж1
Характарыстыка вышэйназваных напрамкау

немагчыма без звароту да грамадска-практыч- 
най дзейнааи чалавека, без анап1зу яе вынжау 
i ix уплыву на далейшае развщцё грамадства. 
Практычная дзейнасць чалавека ажыццяуляец- 
ца на аснове яго мысленнай дзейнасцк «Мышле
ние- ... активный процесс отражения объектив
ного мира в понятиях, суждениях, теориях и т. п. 
Мышление возникает в процессе общественно
производственной деятельности людей и обес
печивает опосредствованное отражение дей
ствительности, раскрытие ее закономерных свя
зей. .. Мышление связано прежде всего не с био
логической эволюцией, а с общественным разви
тием» [1].

Можна што-небудзь добра ведаць, але не 
вельм! верыць у гэта. Таму адным з важных ба-

коу працэсу фарм1равання светапогляду з’яуля- 
ецца выпрацоука перакананняу. BenbMi важна, 
каб у навучэнцау склапюя асобасныя стасуню 
да свету i да месца чалавека у iM. Анал1з вынь 
кау анкетавання (385 студэнтау), праведзенага 
з мэтай высветлщь думку студэнтау розных спе- 
цыяльнасцей адносна комплексу метадалапч
ных ведау i poni розных вщау вучэбных заняткау 
у гэтым працэсе, паказвае, што на адсутнасць 
уласнай фамадзянскай пазцьн, думю, пункту гле- 
джання указвае давол1 вял1кая колькасць студэн
тау ф1з1чнага факультэта (табЛ1ца 1). Для парау- 
нання прыведзены вынмо анкетавання студэн
тау гумаытарных факультэтау.

Таблща 1 -  BbiHiKi анкетавання студэнтау
№
п/п

Факультэт I курс,
%

III курс,
%

V курс,
%

1 Oi3i4Hbi 65,8 48,6 66,7
2 Пстарычны 61,4 67,2 76,7
3 Рускай фталогн 68,9 52,5 37,5

Kani праанал1заваць вынм, то атрымл1ваем, 
што гэты працэнт у выпусга-пкоу ф1з1чнага i пста- 
рычнага факультэтау практычна застаецца па- 
стаянным, нават крыху павял1чваецца у парау- 
нанн1 з I i III курсами Аднак у выпусшкоу факуль- 
тэта рускай фталогЛ наз1раецца памяншэнне та
кой колькасц1 студэнтау.

Даследаванн1 паказваюць, што якасць вучэб- 
на-выхаваучага працэсу уболыиай ступен! вы- 
значаецца узроунем педагапчнага прафеаяна- 
л1зму прафесарска-выкладчыцгах кадрау вышэй- 
шай школы. Немалаважную ролю у гэтым 1фае 
астэма розных поглядау, щэй i перакананняу 
прафесарска-выкладчыцкага саставу, з паз'щьи 
якога кожны з выкладчыкау ацэньвае здарэны, 
факты, з’явы выкладаемых галЫ ведау [10].

У працэсе навучання ф1зщы могуць быць 
сфарм1раваны у асноуным толью перакананы 
у сферы щэй, яюя рэал1зоуваюцца у працэсе 
Ытэлектуапьнай дзейнасц1 навучэнца па доказе, 
абгрунтаваны щэй.

Спосабы фарм1равання перакананняу дзе- 
ляцца на дзве групы [11-13].

У адну фупу уваходзяць спосабы, у аснове ягах 
ляжаць абавязковая наяунасць доказу выклад- 
чыка ц\ самастойны доказ навучэнцау. У другую 
групу уваходзяць спосабы пераканання, заснава- 
ныя на аутарытэтнаау крыыцы ведау. Спосабы 
першай групы уплываюць на мтэлектуапьную 
сферу асобы навучэнца, а спосабы другой фу- 
пы -  на эмацыянальную сферу асобы навучэнца.

Да спосабау, што уплываюць на нтэлек- 
туальную сферу асобы навучэнца, адносяцца 
наступныя: 1) эксперыментапьны; 2) матэма- 
тычны; 3) паг'мны; 4) гютарычны.

Вял1кую ролю 1граюць спосабы фари/нравання 
перакананняу, яюя абап1раюцца на эмацыянапь-
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ную сферу асобы. Прадказаць ix практычна не- 
магчыма, яны залежаць ад асобы выкладчыка. 
У якой ступеж ён уплывае на працэс фарл/ii- 
равання перакананняу студэнтау можна ацанщь 
па наступных вын^ах апытання (таблща 2).

Таблща 2 -  Працэс фарм1равання 
перакананняу

№
пУп

Факультет Моцны
уплыу,

%

1стотна 
не уплывае,

%

Не
уплывае,

%
1 к III к V k I к III к V k 1 к III к V k

1 <йз1чны 55,3 41,5 40,0 36,8 52,9 46,7 7,9 5,9 13,3

2 Пстарычны 62,4 50,0 34,9 31,8 37,9 51.2 6,8 13,8 18,6

3 Рускай
фшагот 65,5 39,5 52,5 29,3 52,5 40,0 5,2 7,5 7,5

Неабходна адзначыць, што колькасць студэн
тау, ягая л1чаць, што асоба выкладчыка уплывае 
на працэс фарл/нравання светапогляду, на стар- 
шых курсах памяншаецца. Магчыма гэта звязана 
з тым, што ix уласны 1нтэлект узрастае.

Мэты i прынцыпы выкладання, як вядома, 
рэал1зуюцца праз вучэбны працэс. Таму ён па- 
BiHeH будавацца таюм чынам, каб прывесц1 да 
фарм1равання у навучэнцау светаразумення. 
Менав1та гэта задача -  фарм1раванне навуко
вага светапогляду -  з’яуляецца адной з перша- 
чарговых усёй щэйна-выхаваучай працы, што 
ажыццяуляецца у нашым грамадсггве. Неабход
на зауважыць, што студэнты таксама указва- 
юць на прыярытэтнасць вышэйназваных задач 
(таблща 3).

Таблща 3 -  Фарыправанне навуковага
светапогляду

№
п/п

Факультэт I курс,
%

III курс,
%

Укурс,
%

1 <йз1чны 67,5 73,0 87,8

На наш погляд, станоучай з’яуляецца дадат- 
ная дынамка ад I да V курса.

Роля разнастайных элементау вучэбнага пра- 
цэсу на фарм1раванне светапогляду навучэнцау 
пры вывучэнн1 спецыяльнага прадмета высвятля- 
лася шляхам анкетавання студэнтау розных кур- 
сау. Яго BbiHiKi прыведзены у таблщы 4.

Таблща 4 -  Роля элементау вучэбнага 
працэсу на фарм1раванне светапогляду

№
п/п

Элемент вучэбнага працэсу 1 курс,
%

III курс,
%

V курс,
%

1 Змест вучэбнага матэрыялу 28,9 38,2 40,0

2 Практычныя занята 60,5 55,9 33,3

3 Праблемныя пытани i атуацьн 68,4 47,1 53,3

4 Арган1зацыя самастойнай працы 
i яе змест 52,6 29,4 53,3

5 МЬкпрадметныя сувяз1 34,2 32,4 40,0

Анал1з прыведзеных вынжау паказвае, што 
студэнты-выпускнм аддаюць перавагу «праблем- 
ным пытанням i спуацыям», а таксама «арган!за- 
цьи самастойнай працы i яе зместу», у той час як

студэнты I МП курсау- «практычным заняткам» 
i «праблемным пытанням i спуацыям».

У курсе ф!з1ю ёсць раздзелы, яюя аб’ядноу- 
ваюць ф1з!чныя з’явы рознай прыроды аднолька- 
BbiMi cnoca6aMi ix апюання. Пры гэтым асобая 
роля павЫна быць адведзена уводным i абагуль- 
няпьным заняткам [14]. Ролю уводных заняткау 
па раздзелах курса ф1з!ю часта недаацэньваюць, 
таму перавагу аддаюць абагульняльным занят
кам. Аднак толью астэматычнае правядзенне як 
уводных, так i абагульняльных заняткау дае маг- 
чымасць дасягнуць неабходных рэзультатау. 
Уводныя занята наюроуваюць вучэбную i пошу- 
ковую дзейнасць навучэнцау, дапамагаюць выб- 
раць з патоку Ыфармацьм, што прапануецца на 
занятках, неабходную для пабудовы лалчнай 
паслядоунасц ведау.

Уводныя занята разв1ваюць здольнасць са- 
мастойна i творча працаваць з вывучаемым ма- 
тэрыялам. На няуменне самастойна ацэньваць 
розныя праявы жыцця грамадства з пазщьн фа- 
мадзянсюх вартасцей, норм, законау указвае вя- 
л1кая колькасць апытаных студэнтау (тaблiцa 5).

Табл'|ца 5 -  Самастойная ацэнка праяу
жыцця

№ Факультэт I курс, III курс, V курс,
п/п % % %
1 Ф1з1чны 63,2 73,5 66,7

Прыкладна на ycix курсах гэты паказчык ад- 
нолькавы. Прычым, аналапчная с1туацыя i на iH- 
шых (гуман!тарных) факультэтах.

На уводных занятках па любым раздзеле 
ф1з1ю варта памятаць галоунае, што неабходна 
фарм1раваць у навучэнцау разумение адз1нства 
прыроды, пачынаць з вызначэння самой навуга.

Фарм1раванне навуковага светапогляду -  
скпаданы i шматбаковы працэс. Акрамя дэталё- 
вага даследавання яго асобных бакоу неабходны 
цэласны разгляд, з улкам узаемасувязей асноу- 
ных кампанентау працэсу.

Пакольк! фй1ка -  гэта навука «о формах мате
рии..., о взаимодействии этих форм материи, об 
их движении», то яна звязана з фтасхфяй, ас- 
ноунай светапогляднай навукай [15]. Таму узыка- 
юць аб'ектыуныя магмымасц1 фарм1равання наву
ковага светапогляду на аснове навучання ф'1з1цы.

Адным з асноуных кампанентау працэсу вы- 
працоую навуковага светапогляду на аснове на
вучання ф1зщы з’яуляецца фарм1раванне уяу- 
ленняу аб ф1з1чнай карцЫе свету. В.Г. 1ваноу [16] 
адзначау, што «физика формирует собственную 
картину мира, т. е. некоторое обобщенное пред
ставление о мире с точки зрения ее предмета, 
метода и форм описания... и как картина мира 
лидирующей науки, физическая картина мира 
является основой общей естественнонаучной 
картиной мира».
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Ф|з1чная карцЫа свету- гэта абагульненая 

мадэль прыроды, якая укпючае уяулены ф1з1ч- 
най навую аб матэрьм, руху, узаемадзеяны, пра- 
сторы i часе, прычыннасц1 i заканамернасцк

Таму састауной часткай працэсу стварэння 
у навучэнцау уяуленняу аб ф1з1чнай карц|'не свету 
з’яуляецца фарм!раванне мжэйпазначаных фун
даментальных ф1з1чных паняццяу i щэй. Да ix Л1ку 
адносяцца: рэчыва, поля, масы, сты, узаема- 
дзеяння, iMnynbcy, 3Heprii, щэ1 адноснасц1, заха- 
вання меры, руху, атам1зму, карпускулярна-хва- 
левага дуашму.

Засваенне важнейшых паняццяу i щэй неда- 
статкова для фарм1равання уяуленняу аб ф1з!ч- 
най карцне свету. Навучэнцы могуць атрымаць 
ix толью у канцы курса вывучэння ф1з1ю, пасля 
таго як будуць абагульнены i прыведзены у астэ
му веды навучэнцау. Да таго контуры сучаснай 
ф1з1чнай кар^ны свету акрэспщь немагчыма з-за 
недахопу ведау у навучэнцау па пытаннях сучас
най ф1з1ю. Як адзначыла Л.Я. Зорына [13, с. 116], 
«... не всегда целесообразно сразу давать знания, 
соответствующие современному уровню разви
тия. В ряде случаев нужно специально показы
вать становление знаний и изменение мировоз
зренческих представлений».

Навучэнцам неабходна паказаць. што ф!з!ч- 
ная карцЫа свету стваралася паступова, у працэ
се разв1цця ф1зм яна сама змянялася, г. зн. напа- 
чатку узн1кла механ'нная карцжа свету, затым яе 
змянта электрамагнгтная. Неабходна паказаць, 
што фарм1раванне кожнай наступнай карц1ны 
свету не толью прыводзта да пашырэння i па- 
глыблення агульных ведау аб свеце, але i патра- 
бавапа перагляду пунктау гледжання на свет, 
а часам i адказу ад некаторых ранейшых думак: 
У сувяз! з гэтым патрэбна надаваць увагу ricra- 
рызму. Давол1 важна «... представить науку не 
как сводку догм и застывших данных, не весть 
как, кем и почему добытых, а как развивающий
ся процесс, которому нет конца» [8].

Акрамя таго, веды засвойваюцца лепш, Kani 
навучэнцы ведаюць, як i чаму яны узжкл'|. 
Д.К. Максвел адзначау, што «... наука всегда 
усваивается наиболее полно в состоянии ее 
возникновения» [17]. Таму ужо зараз выкарыстоу- 
ваюцца усе магчымасц'| для таго, каб у навучэн
цау складвапася навуковае уяуленне аб свеце 
i яго пазнаны ф1з1чнай навукай, а таксама адказ- 
ваюцца ад такога выкладання вучэбнага матэ- 
рыялу, пры яюм факты навую пераутвараюцца 
у склад догм i застыушых даных, а псторыя раз
вщця ф!з1ю, поуная драматызму, пошукау, ба- 
рацьбы, застаецца па-за полем зроку навучэн
цау. Неабходна 1мкнуцца да таго, каб навучыць 
студэнтау бачыць прыроду за яе ф1з1чным anicaH- 
нем, сфарм1раваць у ix адзЫую ф1з1чную каркну 
свету, выкпкаць Ытарэс да фтасофскага асэн-

савання рэчаюнасц|', абудз1ць радаснае пачуццё 
знаёмства з працэсам навуковых пошукау i3 
людзыун, яюя у гэтых пошуках бачыт сэнс свайго 
жыцця. У анкетах студэнты указваюць на адсут- 
насць пачуцця гонару за дасягненн! кра1ны у rani- 
не навую, T3XHiKi, культуры (табл1ца 6).

Тэблща 6 -  BbiHiKi анкетавання
№
п/п

Факультзт I курс,
%

III курс,
%

V курс,
%

1 Ф!з1чны 63,2 67,6 80,0
2 Пстарычны 65,9 68,9 74,4
3 Рускай фталогн 77,6 72,5 45,0

Звяртае увагу на сябе той факт, што гэты па- 
казчык на ycix курсах давол1 значны i нават у пэу- 
ных выпадках узрастае у студэнтау-выпусю-жоу. 
Думаецца, што такая спецыяльная дысцыплина, 
як ф1з1ка, дае магчымасць выкарыстаць дасяг- 
ненн1 ф1з1чнай навую, у тым л'|ку i беларускай, для 
фарм1равання адпаведных пачуццяу у студэнтау.

Цжавым1, на наш погляд, з’яуляюцца ыжэй- 
прыведзеныя прапановы студэнтау.

1 курс
Кожны чалавек не падобны на мшых, таму 

пав!нен юнаваць мды&дуальны падыход да на- 
вучання. Выкладчык па&нен мець асобасны па
дыход да кожнага студэнта (вучня), аб’ектыу- 
на ацэньваць яго веды, Прымаць да ведама усе 
фактары, што уздзейн/чаюць на студэнта 
(вучня). Дапамагаць сфарм1раваць маральныя 
каштоунаси) i яго уласную думку.

Пам'ок выкпадчыкам i'студентам/ канкрэтна 
вызначаюцца межы стасункау, яюя не дазваля- 
юць разв/вацца маральнаму ujcxy з абодвух ба- 
коу, / у той жа час павтны наюроуваць / дапа
магаць раз&рацца у сваей poni у  грамадстве.

Выкладчыю павтны растлумачыць, з якой 
мэтай уводз'цца той и/ тшы предмет.

Разв1ваць ттарэс да гюторьп, пачуццё пат- 
рыятызму, гонару за сваю крату, за дасягненн 
у гал'те навую, спорту, культуры.

3 курс
Зняць тыя прадметы, што не уплываюць 

на выхаванне / фарм1раванне грамадзянскасц, 
/ уключыць, яюя нам патрэбны для спецыяль- 
HacuJ.

Студэнты павмны быць мфармаваны аб 
тым, што адбываецца у  KpaiHe, пра новыя да- 
сягненн/ навую, культуры / эканомм, аб распра- 
цоуках, яюя праводзяцца / плануюцца урэспуб- 
л1цы, аб падтрымцы пачыну маладых даслед- 
чыкау, эксперыментатарау.

5 курс
Педагогта супрацоунцтва.
Дэмакратыя / гуманнасць.
Добразычл/васць.
Выказваны студэнтау-выпусюжоу лакаычныя 

i грунтоуныя.
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Немалаважным для навучэнцау з’яуляецца 
анал1з пэуных пераломных момантау у разввд 
канкрэтнай навую, яюя давол1 часта называюць 
рэвалюцыйнымк Прычым, рэвалюцыя у навуцы -  
гэта, як правда, не кароткачасовая з’ява, паколью 
карэнныя змяненж у навуковых ведах патрабу- 
юць пэунага часу. Таму у любой навуковай рэ- 
валюцьй можна храналапчна выдзел1ць пэуны 
больш ц1 менш працяглы пстарычны перыяд, на 
працягу якога яна адбываецца. Перыяды навуко
вых рэвалюцый, адзначыу сусветна вядомы cpi3iK 
flyi дэ Бройль, «всегда характеризуют решающие 
этапы в прогрессивном развитии наших знаний». 
Глабальная навуковая рэвалюцыя прыводз|'ць да 
фарм1равання зуам новага бачання свету, выкль 
кае узнгсненне прынцыпова новых уяуленняу аб 
яго структуры i функцыян1раванн1, а таксама вядзе 
за сабой новыя спосабы i метады яго пазнання.

На думку мнопх вучоных, вялкае значэнне 
мае прыродазнауства для асобаснага развщця 
чапавека, спецыялюта XXI стагоддзя. «Офани- 
чение области знания лишь небольшой группой 
людей ослабляет философский дух народов 
и ведет к духовному обнищанию» [18].

У сучасных умовах, Kani мэтавыя устаноую 
адукацьн наюраваны на аб’яднанне i укараненне 
у выхаваучую практыку нацыянальных i агульна- 
чалавечых каштоунасцей, у педагапчную прак
тыку актыуна укараняецца грамадзянская аду- 
кацыя [19].

Таюм чынам, у сувяз1 з вышэйадзначаным, 
фарг/ируецца адпаведная астэма падрыхтоую 
педагапчных кадрау. 1снуе шэраг цяжкасцей у рэа- 
Л1зацьп названай праблемы. Часта рашэнне праб- 
лемы фарм1равання убудучага настауыка пад- 
рыхтаванасц да гуманпгарнай адукацьи школьнн 
кау прапануецца ажыццяв1ць шляхам увядзення 
у вучэбныя планы новых дысцыпл1н ncixonara- 
педагапчнага цыкла, або асобных тэм i раздзелау, 
спецкурсау i спецсем1нарау. Аднак гэта прывядзе 
да перафузю вучэбнага працэсу. На наш погляд, 
гэту праблему можна у пэунай ступен1 вырашыць 
праз гуман1зацыю спецыяльных вучэбных дысцып- 
л1н, для чаго неабходна вызначыць адпаведны 
комплекс метадалапчных ведау успецыяльным 
курсе.

У сучасным поспндустрыяльным грамадстве 
унавуковыя распрацоую i тэхналапчную дзей- 
насць прыцягнуты мтьёны людзей. Праца ix вьь 
значае лес м1пьярдау, таму без глыбокага засваен- 
ня щэй i метадау сучаснай навую немагчыма ра
зумна ю'раваць разввдём чалавечай цыв1п1зацьн. 
Экалапчны крызю, яю nacraeiy чалавецтва на 
фань катасфофы, выкппоны не навукова-тэхжч- 
ным прафэсам, а недастатковым распаусюджан- 
нем у фамадстве навуковых i культурных ведау. 
Гэта адна з прычын прыняцця неабгрунтаваных 
рашэнняу, бескатрольнасц! у выгворчасц1, зада-

вальнення патрэб далёка не вышэйшага парадку 
за кошт навакольнага асяроддзя.

Oi3iKa працягвае разв1вацца, i за апошмя дзе- 
сяцгоддз! узрос im-арэс да таюх яе новых raniH, 
як анергетыка, дынам1чны беспарадак i сама- 
аргажзацыя [20]. У гэтых raniHax ф1з1ю часта вы- 
карыстоуваецца арыпнапьны матэматычны апа- 
рат, ауспалучэнн1 з удасканаленнем камп’ютэ- 
рау i магчымасцям1 «численного эксперимента» 
прадказальная ала ix аказваецца на адным 
узроуж з традыцыйным1 фЫчным1 тэорыямк У той 
жа час узыкаюць пэуныя праблемы, яюя ляжаць 
хутчэй не у raniHe матэматыю, а фтасофм ф1з1ю. 
Розныя ф1з1чныя тэорьй -  старыя i новыя -  
«не стыкуются» адна з другой у адноанах пэуных 
фундаментальных паняццяу i з’яу -  у прыватнас- 
ц'1, дэтэрм1н1зму i незваротнасху часу [21-24].

Вывады. Гуманоацыя ф1з1чнай навую, як па- 
казваюць даследаванн1, можа i павЫна ажыццяу- 
ляцца сродкам1 спецыяльнага предмета i розным1 
элементам! вучэбнага працэсу. Анале пстарыч- 
ных перыядау разв1цця фЫю дае магчымасць 
высветлщь сувязь навуковых рэвалюцый з са- 
цыяльна-эканам1чным разввдём грамадства. Вя- 
лкае значэнне мае прыродазнауства для асобас
нага разв1цця чалавека, будучага спецыял1ста.

Мэты i прынцыпы выкладання, як вядома, рэа- 
л1зуюцца праз вучэбны працэс. Таму пры выву- 
чэнн1 ф1з1ю ён павЫен быць пабудаваны таюм чы
нам, каб прывесэд да фарм1равання у навучэнцау 
светаразумення. Менав1та гэта задача -  фар- 
м1раванне навуковага светапогляду-дазвапяе 
рэатзаваць адну з першачарговых задач усёй 
щэйна-выхаваучай працы, што ажыццяуляецца 
у нашым грамадстве.
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S u m m ar y

Different ways of humanization of physical educatbn
by means of special subjects and also the role of sepa
rate elements of educational process are regarded.
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