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У артыкуле разглядаецца пытанне аб даследчым характары лекцыйных дэманстрацый па фізіцы, якія 
з'яўляюцца эфектыўным сродкам актывізацыі пазнавальнай дзейнасці навучэнца. Актывізацыя вучэбна-
пазнавальнай самастойнай дзейнасці навучэнца без развіцця яго пазнавальнай цікавасці немагчымая. Таму 
ў працэсе навучання неабходна сістэматычна ўзбуджаць, развіваць і ўмацоўваць пазнавальную і разумовую 
цікавасць студэнта (вучня). Лічыцца, што фізічны навучальны эксперымент з'яўляецца адным з найважней-
шых складнікаў фізічнай адукацыі ў ВНУ і ўстановах сярэдняй адукацыі. Выкарыстанне навучальнага экс-
перыменту, які паказвае залежнасць фізічных велічынь, у ілюстрацыйнай форме дае магчымасць 
пацвердзіць правільнасць здагадак і разлікаў, у навучэнцаў з'яўляецца ўпэўненасць у сваіх ведах, фармуюц-
ца навуковыя перакананні, развіваецца цікавасць да вывучаемага прадмета.
Ключавыя словы: фізіка, дэманстрацыі, даследаванне, творчасць, актывізацыя, праблема, з'ява, вучэнне, 
метад, веды.
The article considers the question about research character of lecture demonstrations in Physics which are an ef-
fective means of activating of cognitive activity of a student. Activating the learning-cognitive independent activity  
of a student without developing their cognitive curiosity is impossible. That is why in the process of teaching  
it is necessary to systematically stimulate, develop and strengthen cognitive and mental curiosity of a student.  
t is considered that physical educational experiment is one of the most important components of physical education 
at a university and institutions of secondary education. Using the educational experiment which shows the depen-
dence of physical values with the help of illustrative form gives the possibility to prove the rightness of hypotheses 
and calculations; students get the confidence in their knowledge; scientific convictions are formed; curiosity to the 
learned subject is developed.
Keywords: physics, demonstrations, research, creativity, activation, problem, phenomenon, learning, method, 
knowledge.
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Уводзіны. Педагогіка сцвярджае, што 
працэс вучэння – гэта працэс дзейнасці вуч-
ня, накіраваны на станаўленне яго свя
домасці і асобы ў цэлым. Таму мэта любога 
занятку – не сам працэс яго правядзення,  
а вынік дзейнасці студэнта (вучня) на гэтым 
навучальным занятку. Бо веды ў асноўным 
выступаюць не як звесткі аб матэрыяльных 
аб’ектах, а як сродкі іх адшукання, даследа-
вання або мадэлявання.

У гэтым плане вялікая роля ведаў па 
фізіцы, якая вызначае асноватворныя веды 
аб заканамернасцях развіцця прыроды, ру-
хае наперад навуковатэхнічны прагрэс і ра
зам з тым з’яўляецца адным з найважнейшых 
кампанентаў чалавечай культуры. У цяпе
рашні час найважнейшай задачай навучання 
становіцца дапамога навучэнцам у самапаз
нанні. Пры гэтым іскра імкнення да ведаў за-
пальваецца выкладчыкам (настаўнікам). 
Пазнанне пачынаецца са здзіўлення, а пра-
цягваецца праз дзейнасць. Навучаць – гэта 
значыць пастаянна выкарыстоўваць прыёмы 
і метады, якія стымулююць самастойную 
дзейнасць навучэнца, з дапамогай якой ён 
адкрывае новыя веды, фарміруе практыч-
ныя навыкі і ўменні. Актывізацыя вучэбна
пазнавальнай самастойнай дзейнасці наву
чэн цаў без раз віцця яго пазнавальнай ціка
васці немагчымая. Таму ў працэсе навучання 
неабходна сістэматычна ўзбуджаць, разві
ваць і ўма цоўваць пазнавальную і разумо-
вую цікавасць студэнта (вучня).

Асноўная частка. Многія выкладчыкі 
ВНУ і настаўнікі школ лічаць, што дэманстра-
цыйны або лабараторны фізічны эксперы-
мент з’яўляецца эфектыўным сродкам акты
візацыі пазнавальнай дзейнасці навучэнца. 
Фізічны навучальны эксперымент з'яў ляецца 
адным з найважнейшых складнікаў фізічнай 
аду кацыі ў ВНУ і ўстановах сярэдняй аду
кацыі. Паколькі паміж фізікайнавукай і фі
зікайвучэбным прадметам існуе цесная су-
вязь, то навучальны эксперымент выступае 
адначасова як метад навучання, крыніца 
ведаў і сродак навучання. Ён непасрэдна 
звязаны з навуковым фізічным эксперымен-
там і адро  зніваецца ад простага назірання 
актыў ным умяшаннем у ход фізічных з’яў  
з дапамогай эксперыментальных сродкаў. 
Мэ та навуковага эксперыменту – атрыманне 
новых ведаў аб прыродзе, а навучальнага – 
перадача іх навучэнцам [1].

Навучальны фізічны эксперымент з’яўля
ец ца новым элементам вучэбнага характару і 
дзеліцца на два віды: дэманстрацыйны і ла-

бараторны. Дэманстрацыйны эксперымент як 
метад навучання належыць да ілюстра
цыйных метадаў. Навучальныя дэманстрацыі 
ў першую чаргу ўключаюць досведы, якія 
складаюць эксперыментальную базу сучас-
най фізікі і называюцца фундаментальнымі.  
З педагагічнага пункту гледжання навучаль-
ныя дэманстрацыі неабходныя для ўзбу
джэння і актывізацыі пазнавальнай цікавасці 
да фізічных з’яў і тэорый, іх практычнага пры-
мянення. Рэальны эфектыўны дэман стра
цыйны эксперымент можа быць свое асаблі
вым штуршком да актыўнай самастойнай паз-
навальнай дзейнасці навучэнцаў, асабліва 
калі ён носіць даследчы, праблемны харак-
тар. Навучальны эксперымент, як сродак паз-
навальнай інфармацыі, адначасова з’яўля
ецца і галоўным сродкам нагляд насці пры 
вывучэнні фізікі, ён служыць сродкам доказу 
справядлівасці розных тэарэтычных палажэн
няў, спрыяе выпрацоўцы пера ка нанасці  
ў пазнавальнасці з’яў прыроды, развівае 
ўменні і навыкі навучэнцаў [2–4].

Задача фізікі як навукі складаецца ў тым, 
каб адкрываць і вывучаць законы, якія звязва-
юць паміж сабой розныя фізічныя з’явы, што 
адбываюцца ў прыродзе. Фізіка як вучэбная 
дысцыпліна адносіцца да натуральнаматэма-
тычных прадметаў. Яе змест, вядома, не можа 
цалкам супадаць з навукай, але павінен адпа-
вядаць ёй, пры гэтым навучальны прадмет ні ў 
якім разе не павінен паведамляць скажоных 
ведаў. Пры гэтым адным з асноўных метадаў 
вывучэння фізікі з’яўляецца метад даследа-
вання, галоўная мэта якога – развіццё асобы 
навучэнца, а не атрыманне аб’ектыўна новага 
выніку, як у навуцы. Мэта даследчай дзей насці 
ў адукацыі заключаецца ў набыцці навучэнцам 
навыку даследавання як універ сальнага спо-
сабу асваення рэчаіс насці. Пры гэтым у якасці 
зместу навучання выступаюць не толькі наву-
чальныя тэарэтычныя веды, але і метады на-
вучання, якія носяць даследчы характар. 
Педагогіка сцвярджае, што даследчая дзей-
насць з’яўля ецца інтэлек туаль натворчай, 
паколькі ў працэсе яе ажыц цяўлення навучэ-
нец вылучае новыя ідэі, ства рае новыя 
суб’ектыўныя ве ды, спосабы вучэбнай дзей
насці. Даследчы метад вывучэння дае магчы-
масць усталяваць прычыннавыніковыя сувязі 
паміж фізічнымі з'явамі, сувязь паміж велічы
нямі, якія характарызуюць ўласцівасці цел і 
з’яў. Выкарыстанне навучальнага эксперымен-
ту, які паказвае залежнасць фізічных велічынь, 
у ілю стра цыйнай форме дае магчымасць пац
вер дзіць правіль насць здагадакі разлікаў, у 
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навучэнцаў з’яў ляецца ўпэўненасць у сваіх ве-
дах, фа міру юцца навуковыя пера кананні, 
развіваец ца ці кавасць да прадмета. Даследчы 
характар навучальных лекцыйных дэманстра-
цый па фізіцы спрыяе развіццю пазнавальна
разумовых здольнасцяў навучэнцаў, іх творча-
му падыходу ў вырашэнні праблемных задач, 
азнаямленню з фізічнымі прыборамі і фар
міра ванню практычных навыкаў па паста 
ноўцы і правядзенні навучальнага эксперы
менту [5, 7].

Для большай перакананасці і доказу эфек
тыўнасці лекцыйных дэманстрацый, якія но-
сяць даследчы характар, па больш глыбокім 
разуменні фізічнай з’явы прывядзём шэраг 
прыкладаў навучальных дэманстрацый з 
прак тыкаметадычнага комплексу «Лічбавая 
лабараторыя па фізіцы». Ствараль нікам ком-
плексу з’яўляецца ТАА ГД «Навучальнае аб-
сталяванне» Лабараторыя Lмікра Расія, мэ-
тай якога выступае актывізацыя розных мета
даў вывучэння фізікі і развіццё практычных 
вучэбнапазнавальных уменняў і навыкаў, не-
абходных пры правядзенні рознага роду наву-
чальнага фізічнага эксперыменту. Камплект 
лічбавых USBдатчыкаў са складу лаба ра
торыі дазваляе правесці шэраг арыгі нальных 
дэманстрацыйных экспе рыментаў і быць 
выка рыстанымі пры аргані зацыі самастойнай 
праектнадаследчай дзейнасці навучэнцаў.

Вызначэнне сярэдняй хуткасці руху
У гэтым выпадку выкарыстоўваецца ліч

бавы USBдатчык становішча магніта элек
трычны 4канальны, які прызначаны для 
рэгістрацыі і вымярэння інтэрвалаў часу пры 
руху цел. Датчык працуе сумесна з перса-
нальным камп’ютарам згодна са спецыяль-
най праграмай, якая атрымлівае дадзеныя 
фізічных вымярэнняў, праводзіць іх першас-
ную апрацоўку і выводзіць на экран.

Пры руху карэткі па рэйцы (нахільная 
плоскасць), з замацаванымі на ёй адчу
вальнымі элементамі датчыка становішча, 
на маніторы камп’ютара і экране тэлевізара 
будзе ўзнікаць серыя з чатырох імпульсаў 
(гл. малюнак 1). З дапамогай маркераў, су-
мешчаных з франтамі імпульсаў, вызнача-
юцца інтэрвалы часу t12, t13, t14, t23, t24, t34. 
Адлегласці S12, S13, S14, S23, S34 паміж 
адпаведнымі індэксамі кропак устаноўкі ад-
чувальных элементаў вызначаюцца па 
лінейцы, нанесенай на бакавой паверхні 
рэйкі. Па формуле, напрыклад,ϑ12 12 12= S t ,  
вызначаюць значэнне сярэдняй шляхавай 
хут касці на адпаведных участках шляху, дзе 

t12 – сярэдняе значэнне інтэрвалу часу па 
розных пусках карэткі. Вылічэнне сярэдняй 
хуткасці на вялікім інтэрвале шляху вызна-
чаецца наступным чынам:

ϑ ϑ ϑ13 12 12 23 23 12 23= ⋅ + ⋅ +( ) ( ),t t t t

ϑ ϑ ϑ ϑ14 12 12 23 23 34 34 12 23 34= ⋅ + ⋅ + ⋅ + +( ) ( ).t t t t t t

Змяняючы вугал нахілу рэйкі, мы можам 
праводзіць даследаванне руху карэткі пры 
розных умовах эксперыменту і атрымліваць 
пры гэтым залежнасць сярэдняй хуткасці ад 
вугла нахілу ϑ α= f ( ) . Для хатняй сама-
стойнай працы можна прапанаваць навучэн-
цам пабудаваць графік гэтай залежнасці, 
выкарыстоўваючы праграму Exsel, і зрабіць 
адпаведныя высновы.

Вымярэнне гідрастатычнага ціску
Для вымярэння гідрастатычнага ціску на 

рознай глыбіні ў вадкасці выкарыстоўваецца 
датчык адноснага ціску, які вымярае роз-
насць ціскаў адносна атмасфернага. На ма-
люнку 2 паказана эксперыментальная ўста

Малюнак 1

Малюнак 2
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ноўка, якая складаецца з мензуркі, жорсткай 
трубкі, гнуткага шланга, датчыка і ноўтбука.  
Пры гэтым камп’ютарная праграма забяспеч-
вае працу датчыка ў рэжыме рэгістра тара.  
У выніку вымярэння на маніторы ноўт бука 
ўзнікае ступеністы графік, які паказвае ве
лічыню ціску на розных глыбінях, што вымя-
раюцца з дапамогай лінейкі. Пасля прыпын-
ку рэгістрацыі ў рэжыме «Агляд» з дапамо-
гай маркераў можна праводзіць аблічбоўку 
дадзеных вымярэння.

Даследчы характар такога вымярэння 
выяў ляецца больш шырока, калі эксперы-
мент праводзіць з рознага роду вадкасцямі і 
ў выніку з дапамогай праграмы Exsel пабуда-
ваць графікі залежнасці ціску ад глыбіні 
p f h= ( ),  правесці шэраг разлікаў адноснага 
ціску па формуле  ρ = ρgh і параўнаць атры-
маныя вынікі з эксперыментальнымі. Пры гэ-
тым частка аналітычнага даследавання мож-
на даць навучэнцам у выглядзе самастойнай 
працы.

Вызначэнне магнітнага патоку, які 
пра нізвае шпулю

Вучэбная дэманстрацыя па вывучэнні 
магнітнага патоку, які ўзнікае пры руху пло-
скага магніта праз шпулю, праводзіцца з да-
памогай наступнага эксперыментальнага на-
бору, у які ўваходзяць: магніт, трубка з 
надзетымі на яе шпулькамі, двухканальны 
асцылаграфічны лічбавы USBдатчык напру-
жання і ноўтбук (гл. малюнак 3). Эксперы-
мент заключаецца ў назіранні руху пастаян-
нага магніта праз электрычныя шпулькі, пад-
ключаныя да датчыка напружання.

Пры руху магніта праз шпулю на маніторы 
ноўтбука ўзнікае імпульс напружання, які 
мае выгляд двух выкідаў процілеглай па
лярнасці. Для вылічэння магнітнага патоку 

неабходна вылічыць плошчу пад графікам  
U f t= ( )  залежнасці напружання на кантактах 
шпулі. Плошча пад графікам з некаторай 
хібнасцю можа быць вызначана як сума эле-
ментарных прамавугольных плошчаў. Плош-
чы элементарных участкаў графіка вызнача-
юцца з дапамогай маркераў, зрушваючы іх 
на вызначаны інтэрвал часу.

Праблемнае даследаванне ў гэтым вопы-
це можа заключацца ў тым, што пры паве
лічэнні хуткасці руху магніта амплітуда выкі
даў напружання павялічваецца, але праця-
гласць імпульсаў памяншаецца.

Вымярэнне магутнасці дозы выпра-
меньвання

Пры вывучэнні іанізацыйнага выпрамень-
вання выкарыстоўваюцца: крыніца βвыпра
меньвання, лічбавы USBдатчык іанізуючага 
выпраменьвання і ноўтбук. Працэс эксперы-
ментальнага вымярэння пачынаюць, націс
нуўшы ў сцэнары кнопку «Старт». У адволь-
ныя моманты часу на экране манітора будуць 
з’яўляцца імпульсы, выкліканыя пра лё там 
іанізавальнай часціцы ў аб’ёме лічыльніка 
Гейгера – Мюлера. Колькасць імпульсаў за  
40 с без наяўнасці крыніцы выпраменьвання 
будзе адпавядаць узроўню радыяцыйнага 
фону (гл. малюнак 4), а становішча маркера 
паказвае магутнасць Рф дозы выпраменьван-
ня ў мкР/ч. Пры наяўнасці крыніцы выпра-
меньвання магутнасць Рф+к павялічваецца. 
Рознасць Рк = Рф + к – Рф вызначае магутнасць 
дозы выпраменьвання самой крыніцы βвыпра
 меньвання.

Даследуючы розныя крыніцы іаніза цый
нага βвыпраменьвання можна пераканацца 
ў тым, што магутнасць дозы выпраменьван-
ня ў іх неаднолькавая. Калі ўзяць крамнінны 

Малюнак 3

Малюнак 4
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шматок і прапампаваць з дапамогай пыласо-
са на працягу доўгага часу (каля 2 гадзін) 
праз яго паветра, то ўзровень дозы радыяцыі 
ў шматка з пылам будзе большы радыяцый-
нага фону. Вось і праблемнае заданне для 
самастойнай прапрацоўкі.

Варта адзначыць, што навучальны фізіч
ны эксперымент з’яўляецца эфектыўным 
сродкам не толькі атрымання ведаў, але  
і фарміравання і развіцця такіх рыс характа-
ру, як самастойнасць, настойлівасць, акурат-
насць і ўменне назіраць. Удзел навучэнцаў  
у правядзенні вопыту, аналізе і ў абагульненні 
яго вынікаў спрыяе ўдасканаленню лагічнага 
мыслення і практычных уменняў і навыкаў  
у справе абыходжання з фізічнымі прыборамі 
і эксперыментальнымі ўстаноўкамі.

Заключэнне. Вынікі вывучэння фізікі па-
казваюць, што яе выкладанне без дэман

страцыі досведаў з’яўляецца цалкам нейма-
верным. Жывое і яркае слоўнае апісанне 
фізічнай з’явы ніколі не заменіць сапраўдны 
рэальны эксперымент, які раскрывае сут-
насць гэтай з›явы. Навучэнцы, якія пры 
вывучэнні фізікі не бачылі прыбораў і дэман-
страваных досведаў, не могуць мець поўнага 
і яснага ўяўлення аб пераважнай большасці 
фізічных з’яў [6].

Такім чынам, з вопыту правядзення лек-
цыйных дэманстрацый па фізіцы, якія носяць 
даследчы характар, відаць, што іх правя
дзенне спрыяе фарміраванню і развіццю 
творчых здольнасцяў асобы навучэнца, якія 
з’яўляюцца асновай пазітыўнага падыходу 
да вывучэння тэарэтычнага матэрыялу па 
прадмеце.
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