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Пры выкпаданж ф1з1ю будучы настау- 
HiK павЫен умець рэал1заваць шэраг 
вучэбных задач, як гэтага патрабуе 

адукацыйны стандарт Рэспубл1ю Беларусь. 
Ён павЫен ведаць метадалопю i света- 
поглядны патэнцыял ф1з1чнай навую; вало- 
даць метадам1 навукова-метадалапчнага 
анал1зу ф1з1чных працэсау, з’яу, паняццяу, 
тэорый, сютэмай ведау аб ф1з1чных паняц- 
цях, законах, прынцыпах, тэорыях, а таксама 
методыкай фарм1равання у навучэнцау аба- 
гульненага умения па рашэнж ф1з1чных за
дач. Якасць прадметнай адукацьм у наш час 
звязана не з засваеннем усё большай коль- 
KacL(i Ыфармацьй i здольнасцю аднауляць 
вывучаны матэрыял, а з авалодваннем навы
кам! анал1зу, тлумачэння, ацэню з’яу. 3 уткам  
вышэйперал1чаных патрабаванняу своечасо- 
вым1 з’яуляюцца даследаванж метадычнага 
характару, прысвечаныя выпрацоуцы асноу 
лапчнай культуры, сфарм1раванасць якой 
асабл1ва неабходна для паспяховай педага- 
пчнай дзейнасц1 будучых настаужкау ф!з1ю, 
яюя nacTaemi мэту павышаць узровень агуль- 
нага развщця навучэнцау, выкарыстоуваючы 
змест вучэбнага матэрыялу i розныя вщы 
заняткау. У працэсе вывучэння спецыяльных 
дысцыплЫ (у нашым выпадку курса агульнай 
ф1з1ю) маюцца вялмя магчымасц1 у рэал1зацьи 
вызначаных праблем пры рашэнж ф1з1чных 
задач. Для паспяховага выкарыстання буду- 
чым настаужкам ф1з1ю лапчнага арсеналу 
неабходна дасканала i'm  валодаць. Таму 
важнай задачай прафесмнай падрыхтоую

настаужка ф1з|'ю з’яуляецца фарм1раванне 
самастойнага лапчнага стылю мыслення, 
культуры педагапчнай дзейнасцг У пазнача- 
ным кантэксце навукоуцы выкарыстоуваюць 
паняцце «метадалапчная культура» [1-2]. 
У процтегласць традыцыйнаму уяуленню аб 
метадалапчнай культуры, якая звязвалася 
з навуковай дзейнасцю, аутары вышэйназва- 
ных работ сцвярджаюць, што тэта культура 
неабходна i у практычнай дзейнасцк Часам 
л1чыцца, што настаужку для дасягнення пос- 
пеху у навучанж дастаткова добра ведаць 
свой прадмет. Аднак на практыцы адных та- 
Kix ведау недастаткова, патрабуецца яшчэ 
лапчная культура. Пры анал1зе розных вы- 
значэнняу паняцця «лапчная культура» аута
ры прыйшл1 да высновы, што яна укпючае 
матывацыю да засваення лапчных ведау i 
уменняу у працэсе прафеайнай адукацьи, 
здольнасць беспамылкова аперыраваць па- 
няццям1, валоданне прыёмам1 лапчнага мыс
лення, уменне будаваць доказную аргумен- 
тацыю, рабщь вывады, рацыянальныя споса- 
бы меркаванняу, выяуленне i асэнсоуванне 
прычын памылак [3—4]. Адным з фактарау, 
што абумоул1вае развщцё лапчнай культуры, 
з’яуляецца пазнавальная актыунасць [5-6]. 
Даныя праведзенага нам1 анкетавання сту- 
дэнтау ф1з1чнага факультэта таксама свед- 
чаць аб гэтым [7].

У Акадэм1чным слоужку рускай мовы пры- 
ведзена 7 значэнняу слова «культура». На- 
прыклад, «культура -  это уровень, степень 
развития какой-либо отрасли хозяйствен
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ной или умственной деятельности чело
века». Значыць, лапчная культура -  гэта 
узровень развщця лапчнасц1 мыслення, 
здольнасц1 да сютэмнага анал1зу i антэзу. 
Шматлшя аутары вызначаюць лапчную куль
туру «как систему навыков мышления, 
позволяющую выражать имеющиеся мысли 
в ясной и отчетливой форме и приобре
тать новые мысли на основе одной только 
этой формы» [8-9]. ГКчыцца, што культура 
асобнага чалавека уключае сродю, спосабы i 
BbiHiKi той ц1 тш ай яго матэрыяльнай або ду- 
хоунай дзейнасц1, якая прадугледжвае пэу- 
ныя сувяз1 i стасуню з iHuubiMi людзьмг Сюды 
уваходзяць культура працы, адпачынку i зно- 
ciH, палпычная культура, культура паводзн, 
эстэтычная культура i г. д. Лапчную культуру 
не варта разглядаць як яшчэ адзЫ з элемен- 
тау такога раду. Яна л1таральна пражзвае 
кожны з гэтых элементау i уваходзщь у ix 
неад’емнай састауной часткай. Вялм гума- 
HicT Л.М. Талстой nicay: «Все дело в мыслях. 
Мысль -  начало всего. И мыслями можно 
управлять. И потому главное дело совер
шенствования -  работать над мыслями». 
Умение «.работать над мыслями» -  прык- 
мета разв1той лапчнай культуры чалавека.

Пры навучанж ф1зщы выкладчыку неаб- 
ходна сфарм1раваць у навучэнцау шэраг роз
ных ф1з1чных паняццяу, даць ix вызначэнне, 
вызначыць сувязь з iHLUbiMi паняццям1, уста- 
навщь юнуючыя заканамернасц1 пам1ж iMi. 
Менав1та гэта патрабуе ад выкладчыка вало- 
дання асноуным! палажэнням1 (законам!), яюя 
складаюць ядро лапчнай культуры [10].

Лапчная культура фарм1руецца у працэсе 
пазнання, самастойнага творчага мыслення i 
прадугледжвае наяунасць: а) пэунай сукуп- 
насц1 ведау аб сродках разумовай дзейнасщ 
яе формах i законах; б) умення выкарыстоу- 
ваць гэтыя веды у практыцы мыслення -  апе- 
рыраваць паняццям1, правтьна выконваць 
тыя ui Ышыя лапчныя аперацьн з iMi, буда- 
ваць заключэнж, даказваць i выключаць; 
в) навыкау анал1зу мыслення -  як уласнага, 
так i чужога -  для таго, каб выпрацаваць най- 
больш рацыянальныя спосабы меркавання, 
выключыць лапчныя памылю, a Kani яны 
дапускалюя, знайс^ ix i лтвщаваць. Менав1та 
на фарм1раванне гэтых уменняу i навыкау 
неабходна звяртаць увагу пры рашэнж ф1з1ч- 
ных задач, яюя адыгрываюць станоучую ро

лю у любой прафеайнай дзейнасц1, асабл1ва 
у будучай педагапчнай дзейнасц1 настаужка 
ф1з1ю. Для навучання фарм1раванню лапчнай 
паслядоунасц1 дзеянняу пры рашэнж ф1з1ч- 
ных задач у якасц1 дыдактычнага сродку 
можна выкарыстоуваць ф1з1чны дыктант, яю 
разгледз1м на прыкладзе задачы 1.

Задача 1. Маса л1фта з пасажырам1 роуна 
800 кг. Вызначыць, з яюм паскарэннем i у яюм 
напрамку рухаецца л1фт, кал! вядома. што 
нацяжэнне троса, што падтрымл1вае л1фт, 
роуна: 1) 12000 Н; 2) 6000 Н (курс/у -  адказы, 
яюя пав1нны даць навучэнцы).
Кароткая умова: Рашэнне.
т = 800 кг Рысунак.
Т1 = 12000 Н 
Т2 = 6000 Н
3} - 32 ~ ?

На л1фт з пасажырам1 дзейжчаюць ста 
цяжару FT / ста нацяжэння троса Т.

Каб пры рашэнж ул!чваць напрамак cm, 
выб|раем вось OY, якую наюруем верты- 
кальна уверх. Будзем Л1чыць, што вектар 
паскарэння а наюраваны уздоуж дадатнага 
напрамку eoci OY. Тады урауненне руху л1ф- 
та затшацца у выглядзе:

Ту + FTy = тау .
Паколью Ту = Т, FTy = -m g , ау = а, то урау

ненне руху прымае выгляд:
т  7  -  m gТ -  m g  = та, адкуль а = --------—.

т
Праанал1зуем, яюм будзе паскарэнне i на

прамак руху у кожным выпадку:
1. Т-i = 12000 Н. а1 = 5,2 м/с2. а1 > 0. ГЧфт 

рухаецца уверх.
2. Т2 = 6000 Н. а2 = -2,3 м/с2. а2 < 0. ГЧфт 

рухаецца роунапаскорана ун1з Ц1 роуна- 
запаволена уверх.
Вучэбна-пазнавальны працэс уяуляе са

бой сукупнасць пэуных дзеянняу, у BbiHiKy яюх 
фарм1руюцца таюя якасц1 асобы, як мэтанаю- 
раванасць, настойл1васць, уважтвасць, сама- 
стойнасць [11]. Па нашых даных, менав1та 
гэтыя якасц! асобы, на думку студэнтау, ста- 
ноуча уплываюць на вучэбна-пазнавальны 
працэс:

1) мэтанаюраваннасць -  I курс (28,6%); 
II! курс (34,6 %); 2) настойл1васць -  I курс 
(14,3%); III курс (23,1%); 3) уважл(васць-  
I курс (20,0%); III курс (15,4% ); 4) самастой- 
насць -  I курс (17,1 %); III курс (23,1 %).
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Рашэнне прадметных задач павЫна адпа- 
вядаць структуры вучэбнага матэрыялу, па- 
слядоунасц1 выкладання лапчных, ф1з1чных i 
матэматычных аперацый. Спачатку рашаюц- 
ца задачы, мэтай яюх з’яуляецца засваенне 
ф1з1чных паняццяу, неабходных для рашэння 
задач па дадзенай тэме, напрыклад, задачы 
з пераутвораным патрабаваннем. Перша- 
пачатковая задача 1. Залежнасць каардына- 
ты х ад часу t пры вагальным руху матэры- 
яльнага пункта змешчана на рысунку 1. Вы- 
значыць час t, за яю пункт аддалщца ад 
становшча раунавап на х = А/2.

Мэтазгодна умову гэтай задачы пера- 
утварыць наступным чынам:

Задача 1а. Залежнасць каардынаты х ад 
часу t пры вагальным руху матэрыяльнага 
пункта змешчана на рысунку 1. Вызначыць: 
1) ампл1туду А; 2) перыяд ваганняу Т; 3) час- 
тату ваганняу v\ 4) цыктчную частату ваган
няу си; 5) пачатковую фазу ваганняу ср0; 
6) урауненне ваганняу x(t); 7) час t, за яю 
пункт аддалщца ад становшча раунавап на 
х = А/2.

Будучы настаужк ф1з1ю павЫен валодаць 
методыкай фарм1равання у навучэнцау аба- 
гульненага умення па рашэнн1 ф1з1чных 
задач. Так, пры рашэнн1 задачы 2 неабходна 
звяртаць увагу на пазнавальную дзейнасць 
па пошуку рашэння, кал1 мэтай дзеянняу 
навучэнца з’яуляецца пошук агульнага 
спосабу рашэння задач такога тыпу, а не 
адказу прыватнай задачы.

Рысунак 1 -  Залежнасць x(t)

Задача 2. Прадмет знаходзщца на адлег- 
ласц1 d ад с1метрычнай дваякавыпуклай л1н- 
зы, радыус крыв1зны naeepxHi якой R , а па- 
казчык праламлення рэчыва л1нзы п. На якой 
адлегласц1 ад прадмета атрымаецца яго 
вщарыс?

Пры правядзенн1 анал1зу умовы задачы 
навучэнцы раскрываюць заканамерную су- 
вязь зыходных стасункау з ix po3HbiMi праява- 
Mi i тым самым атрымл1ваюць змястоунае 
абагульненне разглядаемага прадмета. У за- 
лежнасц1 ад суадноан d > F ц\ d < F 36i- 
ральная лЫза можа даваць сапраудны ц1 
уяуны вщарыс прадмета. У гэтым выпадку 
яны пераутвараюць зыходныя разумовыя 
утварэнж у паняцце, якое служыць у далей- 
шым агульным прынцыпам ix арыентацьп ва 
усёй шматл1касц1 фактычнага вучэбнага ма
тэрыялу i правтьным выбарам неабходных 
для рашэння ф1з1чных заканамернасцей.

Да прыёмау i спосабау арган1зацьм, Kipa- 
вання дзейнасцю навучэнцау, у выжку яюх 
будзе фарм1равацца лапчная культура, мож- 
на аднесц1 с1стэматычнае выкарыстанне 
сукупнасц1 вучэбных заданняу на анал1з 
вын1кау выканання дзеянняу. Напрыклад, аб- 
грунтаваць выбар тэарэтычных палажэнняу 
для рашэння задачы; праверыць, як выка- 
нана абгрунтаванне дадзенага спосабу 
рашэння; скласц cnic ф1з1чных паняццяу, 
з яюм1 сустракал1ся пры рашэнж дадзенай за
дачы. Паколью паняцце -  прадукт розных па- 
знавальных дзеянняу навучэнца, наюраваных 
на тыя аб’екты, паняцце аб яюх у яго фармь 
руецца, то для гэтага яму неабходна засвощь 
пэуную с1стэму лаг1чных ведау i аперацый. 
Так, у выпадку тонюх л1нз паняцц1 «зб1раль- 
ная» i «рассейвальная» звязаны з тым, што 
першая адхтяе прамян1 да галоунай аптыч- 
най Boci, а другая -  ад Boci. Лаг1чныя прыёмы 
фарм1руюцца на канкрэтным прадметным 
матэрыяле i не залежаць ад яго, а носяць 
агульны, ун1версальны характар. Таму лапч- 
ныя прыёмы, што засвоены пры вывучэнн1 
аднаго вучэбнага матэрыялу, могуць у далей- 
шым шырока выкарыстоувацца пры засваен- 
Hi Ышых вучэбных тэм i раздзелау у якасц1 
гатовых пазнавальных сродкау.

Пры планаванж вывучэння прадметнага 
матэрыялу выкладчыку неабходна вызна
чыць лаг1чныя i спецыф1чныя вщы пазнаваль- 
най дзейнасц1, у яюх пав1нны функцыянаваць 
веды гэтага матэрыялу. Кал'| паняцце засвой- 
ваецца для таго, каб пазнаць аб’екты пэунага 
класа, то неабходна выкарыстоуваць дзеян- 
не распазнавання. Прыклад гэтага -  магчы- 
масць атрымання вщарыса прадмета на эк
ране, якая дазваляе зрабщь вывад аб тым,
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што аптычная сютэма дзейжчае як зб^раль- 
ная лжза. Для абагульнення дзеянняу наву- 
чэнцы пав1нны рашаць не толью задачы з да- 
датным адказам, але i у яюх адказы адмоу- 
ныя ц1 нявызначаныя. Рашэнне таюх задач не 
можа быць атрымана непасрэдным выкары- 
станнем вядомага навучэнцам прыёму, таму 
неабходна устанавщь заканамернасц1, што 
атрымл1ваюцца на прымяненж ведау у новых 
атуацыях [12].

Пры выпрацоуцы умення вучыцца часта 
прапануецца канкрэтны шлях фарм1равання 
некальюх дзеянняу, яюя уваходзяць у яго, 
напрыклад, мадэл1раванне. Навучанне мадэ- 
л1раванню неабходна пачынаць з умення ад- 
люстроуваць прасторавыя cm асу ню, паз- 
ней -  часавыя, а потым -  усе Ышыя ix тыпы 
(матэматычныя, лаг1чныя \ г. д.) [13].

Звычайна студэнты прыходзяць у ВНУ 
з розным! стартавым! паказчыкам1 пазнаваль- 
най актыунасц! i лапчнай культуры, што ла- 
трабуе неабходнасц1 1ндывщуал1зацьи i ды- 
ферэнцыяцьм навучання. Таму пры рашэнж 
ф!з1чных задач варта !мкнуцца даб1вацца ад 
кожнага навучэнца глыбокага разумения 
складанасц1 i шматгшасц1 ф1з1чных з’яу, за- 
сваення метадау щэал1зацы'|, мадэл1равання 
аб’ектау, умоу, працэсау, каб выйсц1 на новы 
узровень ведау i уменняу, што патрабуе 
развщця лапчнага мыслення навучэнцау, 
фарм1равання лапчнай культуры. Часам вы- 
карыстоуваецца так званы «крок навучання». 
Пад iM разумеецца аб’ём новых ведау i 

дзеянняу, яюя адначасова уводзяцца у ву- 
чэбны працэс i могуць змяняцца у выжку 
назапашвання навучэнцам1 аб’ёму пазна- 
вальных дзеянняу.

Для фарм1равання лапчнай культуры у 
навучэнцау можна будаваць працэс рашэння 
задач, выкарыстоуваючы структурна-лапч- 
ныя схемы, яюя адпавядаюць кожнай тэме 
прадмета [14]. Выкарыстанне структурна-ла- 
пчных схем дазваляе навучыць умениям 
вылучаць icTO THae, абагульняць i сютэматы- 
заваць веды па прадмеце. Па той ц\ Ышай 
тэме яны пав1нны адпавядаць вучэбнаму ма- 
тэрыялу, што дае магчымасць фарм1раваць 
навыю самастойнай працы з дапаможжкамг

У курсе ф1з1ю вывучаецца бясконцае 
мноства розных уласц1васцей ф1з1чных цел, 
з’яу, ф1з1чных вел1чынь. Таму вельм1 важным 
з’яуляецца уменне вызначаць агульныя i ад-

метныя прыкметы гэтых структурных элемен
тау, якое адносяць да ютотнага кампанента 
лапчнага мыслення. Пры выкананж дзеяння 
параунання неабходна выдзелщь прыкмету, 
аснову для параунання, па якой будуць су- 
пастауляцца прадметы, пасля чаго неабход
на зрабщь заключэнне аб выжку параунання. 
Напрыклад, параунаць станов1шча прадмета 
адносна фокуса л1нзы i зрабщь вывад аб 
тым, яюм будзе вщарыс прадмета. У нека- 
торых выпадках паслядоунасць аперацый ня- 
зменная, у Ышых дапускаецца перастаноука. 
Так, удзеянж  параунання (яюм будзе вща
рыс) аперацыя выбару асновы для парау
нання (у нашым выпадку становшча прад
мета адносна фокуса лЫзы) павЫна выкон- 
вацца заусёды раней, чым ацэнка прадметау 
па гэтай аснове. А вось парадак ацэню прад
метау (яю з’яуляецца першым, яю друпм) 
можна змяняць. У нашым выпадку: d y F  ц1 
d < F . Наступны неабходны кампанент любо- 
га дзеяння -  гэта арыенц1ровачная аснова, 
гэта та сютэма умоу, на якую рэальна 
атраецца навучэнец пры выкананж дзеяння. 
Любое новае дзеянне павтна выконвацца у 
поуным складзе i з асэнсаваннем ycix апе
рацый, што уваходзяць у яго. Толью у гэтым 
выпадку навучэнец зразумее змест дзеяння, 
яго лопку. Пры пераходзе на так званы 
«формульный» спосаб дзеяння (лапчныя 
ланцужю: d > F -  вщарыс сапраудны -  агуль- 

1 1 1
ная формула + j  = Ч' d < F -  вщарыс

1 1 1
уяуны -  агульная ф о р м ул а ------- = — ) наву-

d f  F
чэнец Hi6bi мае на увазе папярэджя аперацьм
i у выпадку неабходнасц1 можа ix аднавщь. 
На практыцы часта л1чаць, што кал1 на
вучэнец зразумеу, то значыць навучыуся i 
мэта дасягнута. Пакуль што забяспечана 
толью папярэдняе азнаямленне з вучэбна- 
пазнавальнай дзейнасцю, разумение яе ло- 
riKi. Таюм чынам, каб навучыцца гэтай дзей- 
насц1, патрэбна яе выканаць, а наз1ранняу за 
дзейнасцю выкладчыка для гэтага недастат- 
кова. Вось чаму неабходна, каб навучэнцы 
самастойна рашыл1 некалью задач, яюя па- 
трабуюць фарм1руемай дзейнасц1 i засваення 
адпаведных ведау. Такой думю прытрым- 
л1ваюцца таксама i caMi студэнты, аб чым 
сведчаць даныя анкетавання. Важную частку 
умення вучыцца складаюць карэкцыйныя

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



30 Весц! БДПУ. Серыя 3. 2013. № 2

дзеянж caMix навучэнцау. Яны у далейшым 
дазваляюць праводзщь неабходныя карэкцьи 
у вын1ку самастойнага засваення. У першую 
чаргу тэта датычыцца умення знаходзщь i 
выпрауляць памылковыя рашэнж. У якасц1 
прыкпаду можна прывесц1 рашэнне задачы 3, 
у яюм дапушчана лапчная памылка, i 
прапанаваць студэнтам знайсц1 яе.

Задача 3. Неабходна з паверхж зямл1 за- 
юнуць мяч у баскетбольную сетку з адлег- 
ласц1 S. Сетка размешчана на вышыж h. Пры 
якой найменшай пачатковай скорасц1 можна 
гэта зрабщь?

Рашэнне.

Рысунак 2 -  Траекторыя руху мяча

На працягу свайго руху мяч будзе удзель- 
жчаць у раунамерным руху уздоуж Boci ОХ 
(рысунак 2) i роуназапаволеным руху уверх 
уздоуж Boci ОУ. Няхай пачатковая скорасць 
и0, а яе складовыя иох \ иоу. На падставе ад- 
паведных юнематычных суадноан можам 
скласц1 наступныя урауненж:

а) у вектарнай форме -

д г = a f + g r 9 = 90 + gt]

(1)

(2)

(3)

б) у праекцыях на выбраныя Boci -
S = Sox ■ f = Э0 cosa-f,

gf_
2 ’

9У = к  -  &  = s in a -f lr f  = 0.
Kani пераутварыць роунасць (2) з улжам 

роунасц1 (3), то можна вызначыць час руху 
уверх t:

g t _ 9 t -
2 2 '

g v 9 '
Невядомым з’яуляецца i вугал а. 3 ул1кам 

(1) i (3) можам вызначыць tg a:
S

&0sina = gt; h = gt t -  

f2_2h.

g t2 4 g 2/7 2/7 
S~ ~S~g~~~S~

!\/Пжмальная пачатковая скорасць вызна-

S IV  s
чыцца: Somin =■

omin t cos а  Л/ 2/7 cos a 
Паколью 

1
cos a  ■

to

cos a  =
1

'\ + tg2a '  ^1 + tg2a  V s2+4/72 ’

l g ( S 2 + 4 h 2 )

’  V 2/7

c o s a -t = S , $0sina = g f, 9ocosa = y

Правтьны адказ: 3omin = ^g  (/7 + V/72 + S 2) .

Засваенне ф1з1чных паняццяу -  гэта пра- 
цэс фарм1равання не толью асобага вобраза, 
канкрэтнай ф1з1чнай вел1чыж, працэсу, але i 
пэунай сютэмы дзеянняу, з яюм1 неабходна 
азнаёмщь навучэнцау. Напрыклад, пры наву- 
чанж метаду «Пабудова вщарысау прадме- 
тау у TOHKix Л1нзах» неабходна азнаёмщь 
навучэнцау з пабудовай ходу характэрных 
прамянёу, яю вызначаецца на аснове уласць 
васцей аптычнай сютэмы, што складаюць 
арыенцровачную аснову для выканання дзе- 
яння. У выпадку тонкай лшзы -  вызначэнне 
фокуса лЫзы.

Таюм чынам, пры складанж заданняу, ад- 
боры прадметных задач неабходна перш за 
усё арыентавацца на тыя новыя дзеянж, яюя 
выпрацоуваюцца. Пры гэтым паняцц1 павЫны 
фарм1равацца не толью з зададзеным змес- 
там, але i з высоюм1 якасным1 паказчыкамк 
У пазначаным выпадку будзе дасягнута «ра
зумность действий испытуемых». Розныя 
метадычныя прыёмы аргажзацьм, юравання 
дзейнасцю (анал1з выжкау выканання дзеян
няу; абгрунтаванне выбару тэарэтычных па- 
лажэнняу для рашэння задачы; абагульненне 
i сютэматызацыя рашэння задачы; складанне 
cnica выкарыстаных ф1з1чных паняццяу; вы- 
карыстанне задач з пераутвораным патра- 
баваннем; ф1з1чныя дыктанты; фарм1раванне 
уменняу ажыццяуляць карэкцыйныя дзеянж, 
структурна-лапчныя схемы i шш.) дазваля
юць фарм1раваць асноуныя кампаненты ла
пчнай культуры. Наяунасць лапчнай культу
ры будучых спецыялютау дазволщь значна 
павысщь ix прафесмны i культурны узровень, 
здольнасць мыслщь лапчна.
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S u m m a r y

The artic le e x a m in e s  so m e possib le  m ethodo
logical w ays o f  log ica l cu lture form ing w hen solving
physica l problem s.

flacTyniy у рэдакцыю 23.03.2013 г.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




