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Разглядаецца метадычнае пытанне аб выкарыстаны рэальных дэманстрацый на лекцыях (уроках) па 
ф1зщы. На прыкладзе трох канкрэтных тэм паказана, што навучальныя дэманстрацьп з'яуляюцца адным 
з галоуных сродкау у руках выкладчыка у працэсе навучання ф1зщы. Яны дазваляюць арган1заваць пазна- 
вальную творчую дзейнасць вучняу, спрыяюць фарм1раванню умения наз1рання i раскрыцця сутнасц1 вы- 
вучаемага матэрыялу. У метадычным дачынены дэманстрацьп даюць магчымасць для студэнтау (вучняу) 
наз}раць ф1з1чную з'яву у больш рэальным вобразе, чым пры яго славесным anicaHHi або выкарыстаны 
камп'ютарных ан1мацый. Таму важна выкарыстоуваць навучальныя дэманстрацьп не выпадкова, а у аб- 
грунтаванай сютэме, паслядоунасц1, якая мае на мэце больш глыбокае разумение навучэнцам1 сутнасц1 
вывучаемай ф1з1чнай з'явы.

Ключавыя словы: ф1з1ка, дэманстрацьп, метад, сродак, эфектыунасць, праскоп, магнетызм, адлюстраван- 
не, з'ява, сутнасць.
The article discusses methodological question about the use of actual demonstrations in lectures (lessons) in 
physics. On the example of three specific topics it is shown that educational demonstrations are one of the main 
means for teacher in the process of teaching physics. They allow to organize the creative cognitive activities of 
students, contribute to the formation of the ability to observe and revelation of the essence of the studied material. 
Methodically, demonstrations make any physical phenomenon more real for students (pupils) than with its verbal 
description or the use of computer animations, Therefore, it is important to use educational demonstrations not by 
chance, but in a reasonable system, a sequence aimed at deeper understanding by students of the essence of 
the studied physical phenomenon.
Keywords: physics, demonstrations, method, means, efficiency, gyroscope, magnetism, reflection, phenomenon, 
essence.

Зфектыунасць вузаускай лекцьи 
(школьнага урока) можа быць павы- 

шана за кошт рацыянальнага выкарыстання 
тэхничных сродкау, яюя скарачаюць выдатк1 
часу на чыста тэхшчную працу, i прымянення

дапаможных сродкау, галоуным чынам 
дэманстрацыйных, яюя павышаюць ц1ка- 
васць да вывучаемага матэрыялу, абвастра- 
юць i нафоуваюць увагу, узмацняюць актыу-
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насць успрымання, спрыяюць трываламу за- 
пам1нанню.

Вядома, што дэманстрацьн з'яуляюцца 
неад'емнай, аргажчнай часткай лекцьп (уро
ка). У метадычным дачыненж дэманстрацьн 
даюць магчымасць для студэнтау (вучняу) 
наз1раць ф1з1чную з'яву у больш рэальным 
вобразе, чым пры яго славесным anicaHHi 
або выкарыстанж камп'ютарных ажмацый.

Традыцыйна для дэманстрацый выка- 
рыстоуваюць разнастайныя ф1з1чныя прыбо- 
ры i устаноую, з дапамогай яюх можна павы- 
сщь ступень нагляднасц1 i узровень разумен
ия сутнасц1 вывучаемай з'явы.

Наглядныя метады з'яуляюцца адным 
з галоуных сродкау у руках выкладчыка у пра- 
цэсе навучання ф1зщы. Гэтыя метады неаб- 
ходныя для вывучэння ф1з1чных уласц1васцей 
рэчывау або цел, раскрыцця i тлумачэння тых 
ц| шшых прыродных з'яу. Яны дазваляюць 
аргажзаваць пазнавальную творчую дзей- 
насць навучэнцау, спрыяюць фарм1раванню 
умення наз1рання i раскрыццю сутнасц1 пер- 
шапачатковых паняццяу, яюя маюць важнае 
значэнне у канкрэтызацьн ф1з1чных ведау.

Метады, як\я выкарыстоуваюць ф1з1чныя 
дэманстрацыйныя прыборы, могуць прымя- 
няцца як пры вывучэнж новага матэрыялу, 
так i пры яго замацаванж. Пры вывучэнж но
вага матэрыялу яны з'яуляюцца сродкам 
фарм1равання новых ведау, а пры яго зама
цаванж - спосабам актуал!зацьн атрыманых 
ведау аб прыродных з'явах. Вывучэнне пры- 
роды з дапамогай дэманстрацьн натураль
ных аб'ектау дазваляе сфарм1раваць дастат- 
кова поуныя i дакладныя уяуленж аб выву- 
чаемым аб'екце.

Як вядома, ф!з1ка як вобласць прыро- 
дазнауства з'яуляецца эксперыментальнай 
навукай. Гэта у поунай меры павшна быць 
адлюстравана у працэсе навучання ф1зщы 
для якой эксперымент з'яуляецца не тольк! 
крыжцай ведау, але i крытэрыем iojiHbi, гэта 
значыць завяршальным этапам навучальна- 
га пазнання. У сувяз1 з гэтым дэманстрацый- 
ны эксперымент павтен стаць асновай на
вучання, а не кароткачасовай «з'явай» на 
лекцыях (уроках) па ф1зщы.

Прынцып нагляднасц1 - дыдактычны 
прынцып навучання, ям адносщца да л1ку вя- 
дучых. Яго неабходнасць абгрунтоуваецца 
дыялектыкай пераходу ад пачуццёвага 
успрымання да абстрактнага мыслення 
у працэсе пазнання. Чым больш разнастай
ныя пачуццёвыя успрыманж вучэбнага матэ
рыялу, тым лепш ён засвойваецца. Дэман

страцыйныя вопыты здольныя унесц1 эле
менты эмацыйнасц1 у працэс вывучэння 
навучальнага матэрыялу i дзеянж па яго 
усведамленж. Але хутка узжкшая цкавасць 
да вучэбнага матэрыялу, не будучы падма- 
цаванай адпаведнай працай, якая паглыб- 
ляе яго, можа хутка зжкнуць. Таму важна 
выкарыстоуваць навучальныя дэманстрацьн 
не выпадкова, а у абгрунтаванай сютэме, 
паслядоунасц'|, якая мае на мэце больш глы- 
бокае разумение навучэнцам1 сутнасф выву
чаемай ф1з1чнай з'явы.

Рэал1зацыя прынцыпу нагляднасц! на 
практыць' цесна звязана са зместам i тэх- 
налопяй дэманстрацыйнага эксперыменту, 
наяунасцю дастатковай колькасц1 ф1з1чнага 
абсталявання высокай сучаснай якасцк Бо на- 
гляднасць пры навучанж ф1зщы ёсць адлю- 
страванне з'яу рэальнага свету у выглядзе ды- 
дактычнага ладу, фармаванага з дапамогай 
эксперыментальных сродкау навучання.

Для пацвярджэння сказанага аб значнасц1 
дэманстрацыйнага ф1з1чнага эксперыменту 
у працэсе навучання ф1з'щы як эфектыунага 
сродка глыбокага разумения сутнасц1 выву- 
чаемага матэрыялу аб прыродзе, разгледз1м 
некальк! прыкладау выкарыстання наву- 
чальных дэманстрацый, як\я рэал1зуюць 
прынцып нагляднасцк

1. Тэма -  Свабодныя eoci. Праскоп. 
Дэманстрацыя -  Аднарэйкавая дарога

У агульнай тэорьп вярчальнага руху да- 
казваецца, што цвёрдыя целы маюць сва
бодныя Boci кручэння, яш  захоуваюць сваю 
арыентацыю у прасторы пры адсутнасш дзе- 
яння на ix знешжх ст. Гэтыя boci' называюц- 
ца галоуным1 восям1 Ыерцьп, яны узаемна 
перпендыкулярныя i праходзяць праз цэнтр 
мае цела. Пры гэтым кручэнне вакол галоу
ных восяу з найболыиым i найменшым мо- 
MaHTaMi Ыерцьн аказваецца устойл1вым, 
а кручэнне вакол Boci з еярэджм момантам - 
няустойл1вым.

MaciyHae цвёрдае аметрычнае цела, 
якое верцщца з вялкай вуглавой хуткасцю 
вакол сваёй Boci аметрьн, якая з'яуляецца 
свабоднай воссю, называецца праскопам. 
Kani сумарны момант знешжх cm, яюя дзей- 
жчаюць на праскоп, роуны нулю м , то мо
мант яго 1мпульсу

L = /со = const,

дзе I - момант Ыерцьй праскопа адносна Boci 
ciMeTpbii, со - вуглавая хуткасць уласнага 
вярчэння. 3 гэтага сцвярджэння выжкае важ
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ная для практычнага прымянення уласць 
васць праскопа - захоуваць юрунак свабод- 
най Boci у прасторы.

Г эту асабл1васць праскопа можна пака- 
заць навучэнцам з дапамогай вучэбнай дэ- 
манстрацьм, якая называецца «Аднарэйка- 
вая дарога» (рысунак 1).

Прыбор для дэманстрацьп праскагпчнага 
эфекту скпадаецца з праскопа на калясцы
1 штатыва з двюма стойкам1 Падстава 1 
(800x800x7 мм) штатыва забяспечана чатыр- 
ма урауняльным1 шрубам1 4, да яе прышруба- 
ваны дзве стойю 2 (вышыня - 250 мм, дыя- 
метр - 15 мм), яюя маюць патаушчэн- 
не 3 у ыжняй частцы. Пам1ж стойкам!
2 нацягнуты дрот 5 (даужыня - 680 мм), наця- 
жэнне якога рэгулюецца шрубай 6. На дрот 
ставщца метал1чная калясачка 9 (памерам 
80x25x3 мм), на якой знаходзщца праскоп. Да 
калясачю з дапамогай утулак 72 для рэгуля- 
вання i трымальнкау 11 прымацаваныя мета- 
л1чныя калёсш 13, яюя могуць круцщца ва 
утулках. Трымальнш 11 мацуюцца да падста- 
вы калясачю шрубам1 10. 3 дапамогай шрубы 
14 мацуецца праскоп, як\ свабодна можа кру
цщца вакол гэтай шрубы у гарызантальнай 
плоскасцк Дыск 8 праскопа легка круцщца ва
кол гарызантальнай eoci, умацаванай на кля- 
мары 7, у вертыкальнай плоскасцк

Парадак дэманстрацьп
1. Спачатку навучэнцам варта паказаць, 

што пры нерухомым дыску праскопа калясач
ка не можа стаяць на дроце i перакульваецца.

2. Затым з дапамогай разгоннага меха- 
Hi3My, як\ складаецца з электрарухавка i на- 
саджанага на яго вось дыска, разганяюць 
дыск праскопа да машмальнай хуткасф, 
прыводзячы яго у кантакт з дыскам рухавжа.

3. Акуратна ставяць калясачку з ripac- 
копам (дыск круцщца) на дрот i штурхаюць 
яе уздоуж дроту.

4. Наз1раюць, як праскоп з пэунай хуткас- 
цю, нафаванай уздоуж дроту, рухаецца ад 
адной стойю устаноум да другой, захоуваючы 
зададзенае станов1шча у прасторы.

Таюм чынам навучэнцы атрымл1ваюць 
рэальнае уяуленне аб праскопе, праскатч' 
ным эфекце i магчымасц1 яго прымянення 
у аднарэйкавым чыгуначным транспарце.

2. Тэма -  Дзеянне магштнага поля на 
праваднЫ з токам. Дэманстрацыя  -  Рух 
правадн/ка у  магштным пол!

Дацю навуковец, ф1з1к, даследчык з'яу 
электрамагнетызму X. К. Эрстэд у 1820 годзе 
эксперыментальна устанав1у, што ток, пра- 
цякаючы па праваднжу, дзейшчае на магыт- 
ную стрэлку, прымушаючы яе адхтяцца на 
пэуны кут. У той жа час «Ньютан элект- 
рычнасцЬ> па Максвеллу, Андрэ-Мары Ам
пер - вялк! французсю ф1з!к, матэматык 
i прыродазнавец - стварае тэорыю, якая вы- 
значае сувязь электрычных i магниных з'яу 
i праводзщь эксперымент па узаемадзеянш 
паралельных праваджкоу з токам, даказва- 
ючы таюм чынам, што ток не толью спара- 
джае магн1тнае поле, але магжтнае поле 
дзейжчае на ток.

Kani метал1чны праваджк з токам змясцщь 
у магжтнае поле, то на гэты праваджк з боку 
магжтнага поля будзе дзейжчаць ста, якую 
у цяперашж час называюць стай Ампера.

Ста Ампера залежыць ад даужыж пра- 
ваджка з токам, сты току у праваджку, моду
ля мап-нтнай Ыдукцьи i размяшчэння правад- 
HiKa адносна л1жй магжтнай ждукцьй i вызна- 
чаецца роунасцю:

dF = l[dl,B],

дзе dF -ста, зякой магжтнаеполедзейжчае

на бясконца малы праваджк dl 3 токам I.
Модуль сты Ампера можна вызначыць 

па формуле:
F = IBI sin а,

дзе / = qrivS -  ток праз праваджк сячэн-
нем S, а - вугал пам1ж вектарам магжтнай 
тдукцьи i к1рункам, уздоуж якога цячэ ток. 
Ста Ампера макамальная, кал1 праваджк 
з токам размешчаны перпендыкулярна ni- 
жям магжтнай Ыдукцьй.

Юрунак сты Ампера вызначаецца па 
правте выл1чэння вектарнага здабытка або 
правте левай рую - Kani левую руку размя- 
сцщь у магштным noni так, каб ставыя лЫм 
уваходзт1 у далонь, а чатыры пальцы 6bmi
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наюраваны па току, то адагнуты вяп'\к\ палец 
пакажа юрунак сты, якая дзейтчае на пра- 
вадык.

Закон Ампера, менавп-а формула алы 
Ампера, дазваляе раскрыць сэнс паняцця 
магнгнай Ыдукцьи. 3 выраза для сты Ампе
ра выыкае В - ~ г э т а  значыць што

магнитная ндукцыя - гэта ф1з1чная вел1чыня, 
роуная адносшам сты, якая дзейтчае на 
правадшк з токам у магжтным noni, да сты 
току i даужыж праваджка, якая знаходзщца 
у магттным полк Дзеянне магштнага поля на 
правадык з токам можна паказаць з дапамо
гай рэальнай дэманстрацьн, установка якой 
выканана у навучальных майстэрнях уывер- 
с1тэта (рысунак 2).

Прыбор для наз1рання руху праваджка 
з токам у магн!тным noni скпадаецца з U-воб- 
разнага магжта 6 (шырыня 50 мм, таушчыня 
10 мм, машмальная даужыня 130 мм), як\ 
усталёуваецца на падставу 1, зробленую 
з аргажчнага шкла, што дае магчымасць дэ- 
манстраваць дадзены вопыт у ценявой праек- 
цьм у праходзячым святле для вялмх ауды- 
торый. На падставе 1 прамавугольнай фор
мы (375x200x10 мм) пры дапамозе 
адмысловых шайбау j гаек мацуюцца чаты- 
ры стойю 3, зробленыя з алюм1жевых трубак 
дыяметрам 10 мм. На вышыж 30 мм ад пад- 
ставы у стойках маюцца папярочныя 
адтулЫы (d = 5 мм), у яюя свабодна ува- 
ходзяць дзве падоужныя трубк! 4 даужынёй 
325 мм, выкананыя з медзк Трубю цалкам 
гладюя, прамалшейныя i строга паралель- 
ныя падставы прыбора. Да стоек 3 трубю ма
цуюцца з дапамогай латуневых вштоу 5, яюя 
адначасова з'яуляюцца i зацюкам1 для тока- 
падводных праваджкоу 8. Дэманстрацыйная 
установка з дапамогай чатырох вЫтоу 2 
усталёуваецца у гарызантальную плоскасць. 
На трубкьправаджю 4 змяшчаецца медная 
трубка-праваджк 7 дыяметрам 7 мм i даужы
нёй 150 мм, якая практычна без трэння можа 
кацщца па трубках 4.

Парадак дэманстрацьн
1. U-вобразны M am iT  размяшчаюць на 

падставе устаноую згодна з малюнкам.
2. На праваднш 4 пам1ж канцам1 U-вобраз- 

нага MarniTa 6 кладзецца трубка-праваджк 7.
3. Праваджю 8 падкпючаюць да заць 

скау 5 i крыжцы пастаяннага напружання, 
здольнага даваць ток стай 10-20 А.

4. Прапануюць навучэнцам звярнуць ува- 
гу на трубку-праваджк i уключаюць крынщу 
току, яю будзе працякаць па трубцы. Трубка 
пакоцщца направа або налева адносна 
магжта, у залежнасц1 ад юрунку току.

5. Па вышках эксперыменту правяраюць 
выкананне правта левай pyKi (можна i да 
уключэння току па правте левай pyKi вызна- 
чыць юрунак качэння трубю з токам).

Дэманстрацыя дзеяння магжтнага поля на 
праваджк з токам у рэальным вобразе не 
толью павышае цкавасць да вывучаемага ма
тэрыялу, абвастрае i наюроувае увагу, узмац- 
няе актыунасць успрымання, спрыяе тры- 
валаму запамЫанню, але i раскрывав 
магчымасц1 прымянення гэтай з'явы у тэхнщы. 
Бо рух праваджка з токам у магжтным noni ля- 
жыць у аснове працы электрычнага рухавка, у 
яюм энерпя электрычнага i магжтнага палёу 
ператвараецца у мехажчную энерпю. Пры гэ
тым ус!м вядома, што у сучасным развпым 
грамадстве электрычная энерпя знаходзщь 
вельм1 шырокае прымяненне!

3. Тэма -  Поунае унутранае адлюстра- 
еанне. Дэманстрацыя -  Вадзяны стру- 
мень, яш свец 'щца

Вядома, што на мяжы падзелу двух праз- 
рыстых асяроддзяу святло (выпраменьван- 
не) змяняе фунак свайго распаусюджвання. 
У вын1ку адлюстравання частка светлавой 
энергп вяртаецца у першае асяроддзе i част- 
кова праходзщь праз мяжу асяроддзяу, змя- 
няючы пры гэтым к1рунак распаусюджвання. 
Гэта з'ява называецца праламленнем свят- 
ла. Закон праламлення святла запюваецца 
у выглядзе наступнай роунасцк

sin а _ п2 
sinp п, ’

Закон праламлення святла вызначае 
узаемнае размяшчэнне прамянёу падаючага, 
праломленага i перпендыкуляра да паверхж 
падзелу асяроддзяу, паусталага у кропцы 
падзення. Вугал а называецца вуглом па- 
дзення, а вугал (3 - вуглом праламлення.

Пры праходжанж святла з аптычна менш 
шчыльнага асяроддзя у больш шчыльнае,
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згодна з законам праламлення (3 < а, пры гэ- 
тым преломлены прамень набл1жаецца да 
перпендыкуляра. Кал1 наюраваць светлавы 
прамень з аптычна больш шчыльнага ася- 
роддзя у аптычна менш шчыльнае, то (3 > а - 
у гэтым выпадку праломлены прамень адхь 
ляецца ад перпендыкуляра. Пры некаторым 
вугле падзення значэнне вугла праламлення 
набл1зщца да 90° i праломлены прамень 
пойдзе амаль па мяжы падзелу асяроддзяу. 
Найбольш магчымаму вуглу праламлення 
(3 = 90° адпавядае вугал падзення а0. Кал1 ву- 
гал падзення а > а0, то праламленне святла 
наз1рацца не будзе, прамень будзе цалкам 
адлюстроувацца у больш шчыльнае асярод- 
дзе. Гэта з'ява называецца поуным унутра- 
ным адлюстраваннем святла.

Вугал падзення а0, яю адпавядае вуглу 
праламлення (3 = 90°, называюць гражчным 
вуглом поунага унутранага адлюстравання, 
яю вызначаецца роунасцю

1sinan = —, 
п

дзе п - абсалютны паказчык асяроддзя.
3 усяго вышэйсказанага вынжае, што 

галоуная умова поунага унутранага адлю
стравання заключаецца у тым, што гэта ад- 
люстраванне юнуе толью у аптычна больш 
шчыльным асяроддз1, якое акружана менш 
шчыльным.

Асноуныя напрамю практычнага прымя
нення поунага унутранага адлюстравання 
звязаны з валаконнай оптыкай, якая забя- 
спечвае не толью канал1раванне электра- 
магытнай 3Heprii на вялтя адлегласц1
i у цяжкадаступныя месцы, але i перадачу 
аптычных малюнкау i шфармацыйных cima- 
лау, што дазволщь у будучыы перайсц1 ад 
радыё - да оптаэлектрошю.

Разгледз1м адну з мноства навучальных 
дэманстрацый, з дапамогай якой можна 
наз1раць з'яву поунага унутранага адлюстра
вання у вадзяным струмен1 (рысунак 3).

Дэманстрацыйная установка складаецца з 
метал 1чнай пасудзЫы 1 (дыяметрам D = 105 мм
1 вышынёй h = 125 мм), у якой маецца патрубак
2 (d = 15 мм), праз яю у посуд паступае вада з 
вадаправоднага крана 3, i зл'|уную адтул’1ну 4 
(d = 15 мм) з якой вада у выглядзе струменя 5 
выл1ваецца з пасудз1ны у ракав1ну 6. 3 про- 
цтеглага боку адтулЫы 4 у пасудз1не зна- 
ходзщца празрыстае зашклёнае акенца 7 
(d = 15 мм), праз якое у посуд паступае светла
вы прамень 8 (дыяметрам D * 3 мм) ад газава
та лазера 9 бесперапыннага выпраменьвання 
(А = 630 нм) ЛГН-109.

Парадак дэманстрацьн'
1. Усталяваць прыбор так, каб лазерны 

прамень праходз1у праз акенца 7 i адтул1ну 4, 
утвараючы на экране 10 яркую пляму, якая 
свецщца.

2. 3 дапамогай вадаправоднага крана ства- 
рыце таю напор вады у астэме, пры яюм стру- 
мень будзе роуны без распырсквання.

3. Звярн1це увагу навучэнцау на колер 
струменя, ён будзе афарбаваны, што паказ- 
вае на змяненне напрамку распаусюджвання 
лазернага прамяня з-за праявы поунага 
унутранага адлюстравання унутры струме
ня. Струмень у гэтым выпадку irpae ролю 
святла вода.

4. Пастауце пад струмень вады празры- 
стую пласц1нку з аргшкла. Тады у месцы раз
рыву струменя будзе наз1рацца яркая пляма.

5. Пры памяншэнн! напору вады струмень 
становщца больш стромным у адноснах да 
лазернага праменя i у нейю момант умова 
узн1кнення поунага унутранага адлюстраван
ня парушаецца, афарбаванасць струменя 
зыкае i на экране зноу з'яуляецца пляма, 
што свецщца.

Таюм чынам, з дапамогай рэальнага экспе- 
рыменту можна паказаць навучэнцам ф1з1чную 
з'яву - поунага унутранага адлюстравання, 
якое наз1раецца у шчыльным аптычным 
асяроддз1 (вадзе, п = 1,33), якое знаходзщца у 
менш аптычна шчыльным (паветры п * 1).

Прыведзеныя вышэй прыклады лекцый- 
ных дэманстрацый па ф1з1цы паказваюць, 
што выкарыстанне рэальных наглядных 
сродкау спрыяе не тольк1 стварэнню у наву
чэнцау вобразных уяуленняу аб аб'екце вы- 
вучэння, але i фарм1раванню новых паняццяу, 
разумению адцягненых сувязяу i залежнас- 
цей пам1ж тэорыяй i практыкай, што з'яуля
ецца адным з найважнейшых палажэнняу 
дыдактыю. Адчуванне i паняцце - розныя 
прыступю адз1нага працэсу пазнання. Бо у 
метадычным дачыненн! дэманстрацьп ро-Рысунак 3
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бяць любую ф1з1чную з'яву больш вщавочнай 
для навучэнцау, чым пры яе славесным 
anicaHHi, i садзейжчае больш лёгкаму засва- 
енню i трываламу запамЫанню вучэбнага 
матэрыялу.

У anoLUHi час у ВНУ краты захоуваецца 
тэндэнцыя замены «жывых» рэальных 
эксперыментау в!ртуальным1, камп’ютарным1 
дэманстрацыямк Але усе в1ртуальныя дэ- 
манстрацьн, заснаваныя на камп’ютарным 
мадэляванж, адносяцца да тэарэтычнага 
узроуню ф1зм. На экране камп’ютара мы ба- 
чым тольм тое, што заклал! аутары у прагра-
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му, выкарыстоуваючы тэарэтычную мадэль 
ф1з1чнай з'явы.

Камп’ютарныя дэманстрацьн, безумоуна, 
карысныя для паглыблення у тэарэтычную 
мадэль, для нагляднай Ытэрпрэтацьн i Bi3ya- 
л!зацьн паводзЫ мадэл1 у тых ц1 Ышых умо- 
вах. Але стаць заменай «жывому» эксперы
менту камп’ютарныя мадэл1 не змогуць HiKoni 
«па вызначэнж». Таму адной з першарадных 
задач любой кафедры ф1з1ю павшна стаць 
падтрыманне у рабочым стане i пастаяннае 
папауненне калекцьн ф1з1'чных прыборау 
i лекцыйных эксперыментау, ix мадэршзацыя 
i удасканаленне.
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