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Сучасны перыяд развiцця грамадства характа-
рызуецца ўсё большай значнасцю iнфарматызацыi 
адукацыi. Адным з найбольш прыярытэтных 
напрамкаў iнфарматызацыi адукацыi з’яўляецца 
выкарыстанне новых камп’ютарных тэхналогiй 
у дачыненнi да канкрэтнай вучэбнай дысцыплiны. 
Магчымасцi такiх тэхналогiй у значнай ступенi 
выкарыстоўваюцца ў сучасных мультымедыйных на-
вучальных комплексах. Такiя комплексы iстотна па-
вышаюць узровень ведаў студэнтаў, узмацняюць ма-
тывацыю да вывучэння i выкладання прыродазнаўчых 
дысцыплiн, пашыраюць межы ўжывання фiзiчных 
тэорый i законаў. Гарманiчнае спалучэнне тэк-
сту, гукавога суправаджэння, графiкi, колеру, выяў, 
анiмацый i iнтэрактыўнасцi стварае магчымасцi 
для максiмальнай забяспечанасцi наглядна-вобраз-
нага ўспрымання вучэбнага матэрыялу, развiвае 
ўяўленне i мадэльнае бачанне, актывiзуе разумо-
вую дзейнасць, павышае i стымулюе пазнавальную 
цiкавасць да вывучэння прадмета. Немалаважны 
стымул для iнтэнсiфiкацыi выкарыстання электрон-
ных навучальна-метадычных комплексаў (ЭНМК) 
пры вывучэннi дысцыплiн – велiзарная папулярнасць 
камп’ютарных тэхналогiй сярод сучаснай моладзi, 
а таксама павышаная цiкаўнасць, якая выяўляецца 
падчас iх вывучэння [1]. 

Курс «Астраномія» з’яўляецца важнай агульна-
адукацыйнай дысцыплiнай, якая спрыяе фарміраванню 
суцэльнай карціны свету. Астраномія вывучаец-
ца на фізічным, геаграфічным і вайсковым факультэ-
тах БДУ, фізіка-тэхнічных i фiзiка-матэматычных фа-
культэтах іншых устаноў вышэйшай адукацыi (УВА), 
ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай i прафесiйна-
тэхнiчнай адукацыi, у выпускных класах устаноў агуль-
най сярэдняй адукацыi Беларусі. 

У паўсядзённым жыцці чалавек сутыкаец-
ца з рознымі сістэмамі вымярэння часу, калян-
дарнымі датамі і перыядамі, кропкамі гарызонту 
і геаграфічнымі картамi, арыентаваннем па Сонцы 
і зорках. Непасрэдна назіраецца чаргаванне пораў го-

да на Зямлі, змена фаз Месяца, падзенне метэарытаў, 
прылівы і адлівы і шэраг іншых з’яў, якія адбываюц-
ца на Зямлі, але ў той ці іншай меры звязаныя з на-
вакольнай касмічнай прасторай. Курс астраноміі 
закліканы развіць і аб’яднаць у лагічна стройную 
сістэму астранамічныя веды, прывесці студэнтаў да 
разумення сучаснай карціны з’яў, якія адбываюц-
ца ў Сусвеце, і адзінства навуковых ведаў аб свеце. 
У сувязі з гэтым кожны адукаваны чалавек павінен 
валодаць мінімумам астранамічных ведаў, а выкла-
данне астраноміі павiнна iсцi неаддзельна ад задачы 
фарміравання ў маладога чалавека сучаснага цэласна-
га навукова абгрунтаванага светапогляду, разумення 
месца і ролі Чалавека ў Сусвеце. 

Прадметная вобласць астраноміі як навукі 
ахоплівае найбольш агульныя заканамернасці прыро-
ды, а важнасць астранамічных даследаванняў для су-
часнай цывілізацыі была падкрэслена абвяшчэннем 
ЮНЕСКА 2009 г. Міжнародным годам астраноміі. 
У XXI ст. навукоўцы-астрафізікі ўжо тройчы (у 2002, 
2006 i 2011 гг.) станавіліся лаўрэатамі Нобелеўскай 
прэміі па фізіцы. 

Варта падкрэсліць, што астраномія – адзiн 
з напрамкаў прыродазнаўства, якi развіваецца най-
больш дынамічна. Як наступства гэтага, фундаменталь-
ныя астранамічныя і астрафізічныя адкрыццi апошніх 
гадоў (анізатрапія рэліктавага выпраменьвання, цёмная 
матэрыя і энергія, паскоранае пашырэнне Сусвету, эк-
запланеты і інш.) не заўсёды паспяваюць у поўнай меры 
знайсці адлюстраванне ў масавых навучальных выдан-
нях, а часта становяцца прадметам псеўданавуковых 
спекуляцый. У выніку гэтага ў многіх тэхнічных 
і педагагічных УВА мае месца недастатковы прагрэс 
у засваенні як сучасных дасягненняў астраноміі, так 
і яе асноў, а ў сярэдняй школе астраномія часта высту-
пае ў ролі «дагрузкі» да курса фізікі. Таксама варта ад-
значыць востры недахоп квалiфiкаваных спецыялiстаў, 
здольных забяспечыць адукацыйны працэс на якасным 
навуковым узроўнi. 

Ва ўмовах iнтэнсiўнай камп’ютарызацыi сучас-
най адукацыi распрацаваны новыя iнфармацыйныя 
тэхналогii для падтрымкi прыродазнаўчых дысцыплiн 
ва УВА (электронныя падручнiкi, анiмацыi, камп’ю-
тарныя сiмуляцыi, мультымедыя i iнш.). Сродкi 
Iнтэрнэту дазваляюць карыстацца iнтэрактыўнымi 
камп’ютарнымi мадэлямi i базамi данных, якiя iстотна 
пашыраюць i ўзбагачаюць адукацыйнае асяроддзе. 

Вышэйпададзенае сведчыць пра актуальнасць ства-
рэння мультымедыйнага навучальнага комплексу 
(электроннага падручніка) новага тыпу па астраноміі, 
якi б уключаў у сябе апошнія адкрыцці ў галіне 

Сучасны мультымедыйны навучальны комплекс 
па астраноміі
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астрафізікі і касмалогіі i выкарыстоўваў бы сучасныя 
камп’ютарныя тэхналогii. 

Канцэптуальная мадэль шматпрофільнага мульты-
медыйнага навучальнага комплексу па астраноміі, з на-
шага пункту гледжання, павiнна абапiрацца на чатыры 
асноўныя палажэнні:

1. Навучальны комплекс уяўляе сабой не проста на-
бор асобных матэрыялаў, механічна складзеных у агуль-
ную абалонку, а з’яўляецца адзінай іерархічнай струк-
турай, арыентаванай на розныя ўзроўні падрыхтоўкі 
студэнтаў, навучэнцаў, настаўнiкаў, выкладчыкаў, на 
розную колькасць прадугледжаных вучэбным планам 
гадзін і г. д. 

2. Адным з прыярытэтаў змястоўнай часткі ком-
плексу з’яўляецца арыентацыя яе на сучасныя метады, 
сродкі і вынікі астранамічных даследаванняў. Структура 
і змест комплексу дае магчымасць уключыць у разгляд 
сучасныя дасягненнi і адкрыццi назіральнай і даследчай 
астраноміі.

3. Навучальны комплекс структураваны па 
скіраванасці, профілі адукацыі і спецыяльнасці. Такая 
арганізацыя комплексу дазваляе вырашыць праблему 
варыятыўнасцi аб’ёму, структуры і складанасці матэ-
рыялу для розных катэгорый навучэнцаў.

4. Праграмная рэалізацыя комплексу павінна быць 
зроблена з выкарыстаннем сучасных формаў мульты-
медыя, арыентаваных на існуючыя інфармацыйныя 
і інтэрнэт-тэхналогіі.

Названыя прынцыпы былi пакладзены ў аснову 
ЭНМК па астраномii, якi ствараецца на фiзiчным фа-
культэце БДУ i амаль гатовы для выкарыстання. 

У адрозненне ад стандартнай пабудовы агульна-
га курсу астраноміі, дзе, як правіла, вялікая ўвага на-
даецца пытанням сферычнай астраноміі, практыч-
най астраметрыi і нябеснай механікі [2], канцэпцыя 
комплексу, якi ствараецца, абапіраецца на сучасныя 
астрафізічныя даследаванні, назіраннi i касмалагічныя 
тэорыі. Неабходнасць гэтага прадыктавана мноствам 
прынцыпова новых астранамічных аб’ектаў і з’яў, якiя 
зараз назіраюцца. Так, напрыклад, адкрыццё пазасо-
нечных планет тыпу «гарачых юпітэраў», якія знахо-
дзяцца на параўнальна невялікіх адлегласцях ад цэн-
тральнай зоркі, паставілі пад сумненне правільнасць 
стандартнай акрэцыйнай тэорыі паходжання планетар-
ных сістэм. У выніку гэтага была прапанавана «тэо-
рыя паслядоўнай акрэцыi» [3; 4], выкладанне якой у су-
часнай навучальнай літаратуры адсутнічае. Безумоўна, 
пры гэтым неабходна ўлiчваць асаблiвасцi базавай 
падрыхтоўкi навучэнцаў. Так, напрыклад, версію муль-
тымедыйнага комплексу для студэнтаў-географаў мэ-
тазгодна будаваць пераважна па класічнай схеме: 
асноўнае месца тут адводзіцца вывучэнню сферычнай 
астраноміі, часавых і календарных сістэм, нябеснай 
механіцы, бо менавіта гэтыя раздзелы маюць непасрэд-
ную сувязь з геаграфічнымі дысцыплiнамi.

Важнае месца ў канцэпцыі комплексу адводзіцца 
аматарскай астраноміі. Гэта абумоўлена тым, што 

аматарскія астранамічныя даследаванні і назіранні 
па-ранейшаму запатрабаваныя ў свеце прафесійнай 
навукі. Акрамя таго, за выключэннем дзвюх-трох аб-
серваторый пры ўніверсітэтах і мінскім планетарыі, 
якiя накіраваны галоўным чынам на навучальныя мэ-
ты, усе пастаянна дзеючыя даследчыя абсерваторыі 
Беларусі функцыянуюць за кошт намаганняў 
астраномаў-аматараў. Таму комплекс разлічаны і на 
забеспячэнне студэнтаў інфармацыяй аб актуальных 
праграмах даследаванняў, якія праводзяцца пры дапа-
мозе астраномаў-аматараў. 

Праграмная рэалiзацiя ЭНМК па астраномii 
грунтуецца на html-тэхналогii. Гэта дазваляе не 
толькi напоўніць матэрыялы неабходнай колькасцю 
гiперспасылак, але i выкарыстоўваць iх у якасцi ста-
ронак самастойнага веб-сайта. Матэрыялы комплексу 
можна праглядаць на любым камп’ютары з усталява-
ным вэб-браўзерам (якi адпавядае стандартам W3C), 
і для стварэння html-кода не патрабуюцца адмысловыя 
веды ў праграмаванні. Паколькi html-код не патрабуе 
кампіляцыі i з’яўляецца адкрытым, гэта дазваляе пры 
неабходнасці аператыўна ўносiць праўкi, якія прапану-
юцца карыстальнікамі комплексу. 

На падставе вышэйзгаданага распрацаваны струк-
тураваны па раздзелах і тэмах падрабязны змест муль-
тымедыйнага комплексу па астраноміі для студэнтаў 
універсітэтаў фізічных спецыяльнасцей. Змест 
дысцыпліны для іншых узроўняў (сярэдняя, сярэд-
няя спецыяльная адукацыя) і іншых спецыяльнас-
цей вышэйшай адукацыi (напрыклад, геаграфіі) аказ-
ваецца ўкладзеным у разгледжаны, а сучасныя пра-
грамныя сродкі рэалізацыі комплексу дазваляюць пры 
неабходнасці вылучыць патрабаваныя раздзелы і тэмы 
праграмы, якiя адпавядаюць узроўню падрыхтоўкi на-
вучэнца. 

Комплекс па астраноміі ўключае наступныя раздзе-
лы і тэмы:

1. Уводзiны. Разглядаюцца агульныя пытаннi, якiя 
маюць дачыненне да астраномii, кароткая гiсторыя 
астранамiчных назiранняў i даследаванняў, а таксама 
ўяўленнi аб маштабах i структуры Сусвету i фiзiчным 
стане рэчыва. 

2. Элементы сферычнай астраномii. Асноўны 
змест гэтага раздзела накiраваны на атрыманне агуль-
нага ўяўлення пра сiстэмы нябесных каардынат, сутач-
ны i гадавы рух Сонца i Месяца па нябеснай сферы, 
праблемы вымярэння часу i iнш.

3. Нябесная механiка. Разглядаюцца розныя 
сiстэмы свету (Арыстоцеля – Пталемея, Капернiка, 
Цiха Брагэ), выкладаюцца асновы нерэлятывiсцкай 
механiкi руху нябесных цел (у тым лiку законы Кепле-
ра i інш.). 

4. Асновы астрафiзiкi, метады i сродкi 
астрафiзiчных даследаванняў. Даецца агляд асноўных 
законаў, метадаў i сродкаў, якiя выкарыстоўваюцца 
ў сучаснай астраномii: сiстэма зорных велiчынь, зако-
ны цеплавога i сiнхратроннага выпраменьвання, спек-
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тральны аналiз, характарыстыкi i тыпы тэлескопаў 
(у тым лiку касмiчных), раўнаннi тэрмаядзернага 
сiнтэзу, метады рэгiстрацыi касмiчных нейтрына, эле-
менты спецыяльнай тэорыi адноснасцi i iнш.

5. Планетная астраномiя. Гэты раздзел уключае 
большую частку пытанняў астраномii i астрафiзiкi 
планет, у тым лiку касмаганiчныя гiпотэзы розных 
часоў. Вялiкую частку займае падрабязны матэрыял 
пра планеты, карлiкавыя планеты, спадарожнiкi пла-
нет i малыя целы Сонечнай сiстэмы, а таксама пазасо-
нечныя планеты. Матэрыял, якi датычыцца астрафiзiкi 
планет, у значнай ступенi пабудаваны на сучасных 
даследаваннях пазасонечных планет i аб’ектаў Сонеч-
най сiстэмы.

6. Зорная астраномiя. З пункту гледжання сучас-
най астрафiзiкi разглядаюцца мадэлi паходжання, бу-
довы i эвалюцыi зорак, у тым лiку Сонца як тыповай 
зоркi Галоўнай паслядоўнасцi. Сярод пытанняў гэтага 
раздзела – фiзiчныя характарыстыкi зорак, iх месца на 
дыяграме Герцшпрунга – Расэла; стандартная мадэль 
Сонца; кратныя зорныя сiстэмы; зоркi на розных эта-
пах эвалюцыi: глобулы, нармальныя зоркi, чырвоныя 
гiганты, белыя карлiкi, нейтронныя зоркi, звышновыя, 
чорныя дзiркi, пераменныя зоркi. 

7. Галактыкi i Метагалактыка. Прыводзiцца 
класiфiкацыя галактык па Хаблу (са шматлiкiмi 
прыкладамi), разглядаюцца пытаннi структуры i скла-
ду нашай Галактыкi, абмяркоўваюцца фiзiчныя 
характарыстыкi квазараў, скопiшчаў, звышскопiшчаў 
i буйнамаштабнай структуры Сусвету ўвогуле.

8. Элементы касмалогii i агульнай тэорыi 
адноснасцi. На аснове развязання раўнанняў агуль-
най тэорыi адноснасцi разглядаюцца найбольш важ-
ныя касмалагiчныя мадэлi i параметры, якiя ляжаць 
у iх падмурку (касмалагiчны чырвоны зрух, маштаб-
ны фактар, «пастаянная» Хабла, крытычная шчыль-
насць Сусвету, касмалагiчная пастаянная), падрабязна 
абмяркоўваецца сучасны варыянт тэорыi паходжан-
ня Сусвету (тэорыя гарачага Сусвету) i стандарт-
ная касмалагiчная LCDM-мадэль (Lambda Cold 
Dark Matter) Сусвету. Тут знайшлi адлюстраван-
не найноўшыя касмалагiчныя адкрыццi: анiзатрапiя 
рэлiктавага выпраменьвання, акустычныя пiкi ў ву-
главым спектры магутнасцi рэлiктавага выпрамень-
вання, паскоранае пашырэнне Сусвету, разглядаюцца 
праблемы цёмнай матэрыi i энергii. 

9. Аматарская астраномiя. Разглядаюцца асноўныя 
пытанні, што вырашаюцца астраномамі-аматарамі ў цэ-
лым, іх узаемасувязь з прафесійнай астраноміяй, а такса-
ма становiшча аматарскай астраноміі ў Беларусі.

10. Заключэнне. Падводзяцца вынiкi вывучэн-
ня курса астраномii. Сярод пытанняў гэтага раздзе-
ла – навуковае, практычнае i светапогляднае значэнне 
астраномii, антропны прынцып i iнш.

На аснове распрацаваных канцэптуальнай мадэлі 
і зместу шматпрофільнага мультымедыйнага навучаль-
нага комплексу па астраноміі вызначана яго структура. 

Навучальны комплекс мае гіпертэкставую структуру, 
асноўнымі элементамі якой з’яўляюцца:

 • структураваныя па раздзелах і тэмах вучэб-
най праграмы тэкставыя матэрыялы для самастой-
най падрыхтоўкі вучняў і студэнтаў, а таксама для 
падрыхтоўкі настаўнікаў і выкладчыкаў да правядзен-
ня заняткаў;

 • набор мультымедыйных прэзентацый для чытан-
ня лекцый;

 • медыятэкi фота- і відэаматэрыялаў, камп’ютарных 
анімацый і сімуляцый;

 • зборнік задач і практыкаванняў для практыч-
ных заняткаў, самастойнай працы і кантрольных 
мерапрыемстваў;

 • пытаннi для самакантролю i кантрольных мера-
прыемстваў;

 • практыкаваннi для натурных назiранняў. 
Для кожнага раздзела i структурнага элемента вы-

значаны прыкладныя аб’ёмы, вагавыя ўклады, а так-
сама метадычная накіраванасць у канцэпцыі мульты-
медыйнага навучальнага комплексу. Так, напрыклад, 
бoльшую частку раздзела «Элементы сферычнай 
астраноміі» студэнтам-фізікам прапануецца вывучаць 
самастойна.

Тэкставыя матэрыялы (агульным аб’ёмам каля 
200 старонак) утрымлiваюць апісаннi астранамічных 
паняццяў, з’яў або аб’ектаў. Матэрыял выкладзены 
з выкарыстаннем ілюстрацый у выглядзе фатаграфій, 
схем, графікаў і малюнкаў, прыводзяцца прыклады 
і ацэначныя даныя. Кожная старонка тэксту забяспеча-
на гіперспасылкамі да мультымедыйных матэрыялаў 
медыятэкі, а таксама да знешніх інтэрактыўных сетка-
вых рэсурсаў і (пры неабходнасці) да зборніка задач.

Мультымедыйныя прэзентацыі (каля тыся-
чы слайдаў) прызначаны для дэманстрацыі пад-
час правядзення заняткаў альбо чытання лекцый. 
Яны ўтрымліваюць мінімальны аб’ём тэкставай 
інфармацыі і ўключаюць бoльшую частку фота- і 
відэакантэнту. Змяшчаць на слайдах усю тэкста-
вую інфармацыю, вывады формул і г. д. непажа-
дана. Нашмат большы эфект пры падачы тэкста-
вай інфармацыі дае выкарыстанне дошкі, на якой 
выкладкі з’яўляюцца па меры абмеркавання тэ-
мы лекцыі, што дазваляе студэнтам глыбей зразу-
мець матэрыял, а не проста перапісаць яго ў кан-
спект. Менавіта таму трэба разглядаць мультыме-
дыйныя прэзентацыі не як асноўны, а як дапаможны 
педагагічны інструмент.

Аб’ём медыятэкі фота- і відэаматэрыялаў патэн-
цыяльна абмежаваны памерам аднаго DVD (4,7 ГБ), 
паколькі размяшчэнне комплексу інфармацыі на 
некалькіх дысках непажадана. Для паўнавартаснага 
выкладання матэрыялу ў аб’ёме ўніверсітэцкага 
курса мяркуецца наяўнасць у медыятэцы не менш 
за 2000 выяў і не менш за 50 відэаматэрыялаў 
і сімуляцый.

Скарбніца вопыту
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Заданні для практычных заняткаў, самастойнай пра-
цы і кантрольных работ у рамках комплексу ўяўляюць 
сабой трохузроўневую структуру. Для рашэння заданняў 
першага ўзроўню дастаткова ведаў па фізіцы і астраноміі, 
якія засвойваюцца ў сярэдняй школе. Заданні другога 
ўзроўню адпавядаюць патрабаванням праграмы УВА. 
Трэці ўзровень адпавядае заданням рэспублiканскiх 
i міжнародных алімпіяд па астраноміі альбо мяркуе 
наяўнасць уласнага досведу астранамічных назіранняў. 
У цэлым для забеспячэння навучальнага працэсу бягучага 
і выніковага кантролю ведаў неабходна каля 200 заданняў 
розных узроўняў складанасці, з якіх каля паловы пры-
значана для рашэння падчас правядзення заняткаў, 
а астатнія – для кантролю ведаў падчас правядзення 
заліку або іспыту. Для падрыхтоўкi заданняў у асноўным 
выкарыстоўваўся дапаможнік [5], а таксама ўласны до-
свед аўтараў комплексу па правядзеннi астранамiчных 
алiмпiяд розных узроўняў.

Акрамя вышэйзгаданых структурных элементаў, 
комплекс таксама ўключае:

 • навучальную праграму для кожнага ўзроўню 
адукацыі (сярэдняя, сярэдняя спецыяльная, вышэйшая) 
і спецыяльнасці (фізіка, геаграфія і г. д.);

 • бібліятэкі асноўнай і дадатковай літаратуры;
 • спіс пытанняў для складання экзаменацыйных 

білетаў;
 • метадычныя рэкамендацыі выкарыстання ком-

плексу (для школьнікаў і студэнтаў);
 • метадычныя рэкамендацыі выкарыстання ком-

плексу (для настаўнікаў і выкладчыкаў);
 • патрабаванні да абсталявання і праграмнага за-

беспячэння.
Распрацоўка комплексу выконваецца пры пад-

трымцы Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь. 
Праца над ім будзе завершана ў 2013 г. Яго мярку-
ецца ўкараніць у навучальны працэс на фізічным 
і геаграфічным факультэтах БДУ у 2013/2014 наву-
чальным годзе. Комплекс таксама можа быць рэка-
мендаваны для выкарыстання ў адукацыйным працэ-
се ўстаноў агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай 
i прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi. 
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