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На прыкладзе агульнага курса астраномii разглядаецца варыянт рэалiзацыi 
мультымедыйнага навучальнага комплексу па прыродазнаўчанавуковай дысцыплiне.  
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Сучасны перыяд развiцця грамадства характарызуецца ўсё большай значнасцю 
iнфарматызацыi адукацыi. Адным з найбольш прыярытэтных накiрункаў 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 навучальных комплексах. Такiя 
комплексы iстотна падвышаюць узровень ведаў студэнтаў, узмацняюць матывацыю да 
вывучэння i выкладання прыродазнаўчанавуковых дысцыплiн, пашыраюць межы 
ўжывання фiзiчных тэорый i законаў. Гарманiчнае спалучэнне тэксту, графiкi, колеру, 
выяў, анiмацый i iнтэрактыўнасцi стварае магчымасцi для максiмальнай забяспечанасцi 
наглядна-вобразнага ўспрымання вучэбнага матэрыялу, развiвае ўяўленне i мадэльнае 
бачанне, актывiзуе разумовую дзейнасць, падвышае i стымулюе пазнавальную цiкавасць 
да вывучэння прадмета.  

Курс «Астраномія» з’яўляецца важнай агульнаадукацыйнай дысцыплiнай, якая 
спрыяе фарміраванню суцэльнай карціны свету. У паўсядзенным жыцці чалавек 
сутыкаецца з рознымі сістэмамі вымярэння часу, каляндарнымі датамі і перыядамі, 
кропкамі гарызонту і геаграфічнымі картамi, арыентаваннем па сонцы і зорках. 
Непасрэдна назіраецца чаргаванне пораў года на Зямлі, змена фаз Месяца, прылівы і 
адлівы і шэраг іншых з’яў, якія робяць уплыў на многія працэсы, якія адбываюцца на Зямлі 
і ў той ці іншай меры звязаны з навакольнай касмічнай прасторай. Курс астраноміі 
закліканы развіць і аб’яднаць у лагічна стройную сістэму астранамічныя веды, прывесці 
студэнтаў да разумення сучаснай карціны з’яў, якія адбываюцца ў Сусвеце, і адзінства 
навуковых ведаў аб свеце. У сувязі з гэтым кожны адукаваны чалавек павінен валодаць 
некаторым мінімумам астранамічных ведаў, а выкладанне астраноміі павiнна iсцi 
неаддзельна ад задачы фарміравання ў маладога чалавека сучаснага цэласнага навукова 
абгрунтаванага светапогляду, разумення месца і ролі Чалавека ў Сусвеце. Акрамя таго, 
зараз, выкарыстоўваючы найноўшыя дасягненні фізікі і ўжываючы апошнія вынаходствы 
тэхнікі, астраномія робіць прыкметны ўнёсак у дастасоўныя навукі. 

Прадметная вобласць астраноміі як навукі ахоплівае найбольш агульныя 
заканамернасці прыроды, а важнасць астранамічных даследаванняў для сучаснай 
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цывілізацыі была падкрэслена абвяшчэннем ЮНЕСКА 2009 года Міжнародным годам 
астраноміі. У XXI стагоддзі навукоўцы-астрафізікі ўжо тройчы станавіліся лаўрэатамі 
Нобелеўскай прэміі па фізіцы. Варта падкрэсліць, што астраномія – адзiн з накiрункаў 
прыродазнаўства, якi развіваецца найбольш дынамічна. Як следства гэтага, 
фундаментальныя астранамічныя і астрафізічныя адкрыццi апошніх гадоў (анізатрапія 
рэліктавага выпраменьвання, цемная матэрыя і энергія, паскоранае пашырэнне Сусвету, 
экзапланеты і інш.) не заўседы паспяваюць у поўнай меры знайсці адлюстраванне ў 
масавых навучальных выданнях, а часцяком становяцца прадметам псеўданавуковых 
спекуляцый. У выніку гэтага ў вялікай часткі тэхнічных і педагагічных вну мае месца 
недастатковы прагрэс у засваенні як сучасных дасягненняў астраноміі, так і яе асноў, а ў 
сярэдняй школе астраномія часта выступае ў ролі «даважкі» да курса фізікі. 

Ва ўмовах iнтэнсiўнай камп’ютарызацыi сучаснай адукацыi распрацаваны новыя 
iнфармацыйныя тэхналогii для падтрымкi прыродазнаўчанавуковых дысцыплiн у вну 
(электронныя падручнiкi, анiмацыi, камп’ютарныя сiмуляцыi, мультымедыя i iнш.). Сродкi 
iнтэрнэта дазваляюць карыстацца iнтэрактыўнымi камп’ютарнымi мадэлямi i базамi 
дадзеных, якiя iстотна пашыраюць i ўзбагачаюць адукацыйнае асяроддзе.  

Вышэйпададзенае сведчыць пра актуальнасць стварэння мультымедыйнага 
навучальнага комплексу (электроннага падручніка) новага тыпу па астраноміі, якi 
арганізаваны ў адпаведнасці з апошнімі адкрыццямі ў галіне астрафізікі і касмалогіі. 

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

1) структураваныя па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы тэкставыя матэрыялы 
для самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў; 

2) набор мультымедыйных прэзентацый для чытання лекцый; 
3) медыятэка фота- і відэаматэрыялаў, камп’ютарных анімацый і сімуляцый; 
4) зборнік задач і практыкаванняў для практычных заняткаў, самастойнай працы і 

кантрольных мерапрыемстваў. 
Матэрыялы для самастойнай падрыхтоўкі (агульным аб’ёмам каля 100 старонак) 

утрымліваюць кароткія апісанні астранамічных паняццяў, з’яў ці аб’ектаў. Кожная 
старонка тэксту забяспечана гіперспасылкамі да бібліятэк, малюнкаў і відэаматэрыялаў, а 
таксама да вонкавых iнтэрактыўных сеткавых рэсурсаў i (пры неабходнасці) да зборніка 
задач. 

Мультымедыйныя прэзентацыі (каля 1000 слайдаў) прызначаны для дэманстрацыі 
падчас чытання лекцый. Яны ўтрымлiваюць мінімальны аб’ём тэкставай інфармацыі і 
ўключаюць у сябе бoльшую частку фота- і відэакантэнту. Трэба адзначыць, што 
непажадана ўключаць на слайды ўсю тэкставую інфармацыю, вывад формул і г. д. Нашмат 
большы эфект пры падачы тэкставай інфармацыі дае выкарыстанне дошкі, на якой 
выкладкі з’яўляюцца па меры абмеркавання тэмы лекцыі, што дазваляе студэнтам глыбей 
зразумець матэрыял, а не проста перапісаць яго ў канспект. Менавіта таму трэба 
разглядаць мультымедыйныя прэзентацыі не як асноўны, а як дапаможны педагагічны 
інструмент. 

Медыятэка фота- i вiдэаматэрыялаў змяшчае больш за 1.5 ГБ аб’ёму iнфармацыi 
(каля 2000 выяў i 100 вiдэаматэрыялаў).  

Заданні для практычных заняткаў, самастойнай працы і кантрольных 
мерапрыемстваў у рамках комплексу ўяўляюць сабой трохузроўневую структуру. Для 
рашэння заданняў першага ўзроўню дастаткова ведаў па фізіцы і астраноміі, што 
атрымліваюцца ў сярэднеадукацыйнай школе. Заданні другога ўзроўню адпавядаюць 
патрабаванням праграмы вну. І нарэшце, трэці ўзровень адпавядае заданням міжнародных 
алімпіяд па астраноміі альбо мяркуе наяўнасць уласнага вопыту астранамічных назіранняў. 
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У цэлым для забеспячэння навучальнага працэсу, бягучага і выніковага кантролю ведаў 
неабходна каля 200 заданняў розных узроўняў складанасці.  

У адрозненне ад стандартнай пабудовы агульнага курса астраноміі, дзе, як правіла, 
досыць вялікая ўвага надаецца пытанням сферычнай астраноміі, практычнай астраметрыi і 
нябеснай механікі, канцэпцыя комплексу абапіраецца на сучасныя астрафізічныя 
даследаванні і назіраннi, а таксама касмалагічныя тэорыі. Неабходнасць гэтага 
прадыктавана мноствам прынцыпова новых астранамічных аб’ектаў і з’яў, якiя зараз 
назіраюцца. Так, адкрыццё пазасонечных планет тыпу «гарачых юпітэраў», якія 
знаходзяцца на параўнальна невялікіх адлегласцях ад цэнтральнай зоркі, паставілі пад 
сумнеў правільнасць стандартнай акрэцыйнай тэорыі паходжання планетарных сістэм. 
Такім чынам, пры выкладаннi матэрыялу пра будову, дынаміку і паходжанне планетарных 
сістэм уяўляецца больш лагічным першапачаткова разглядаць агульныя заканамернасці, 
якiя вызначаны па выніках даследавання экзапланет, а затым – асобны выпадак Сонечнай 
сістэмы.  

Матэрыялы мультымедыйныга комплексу па астраномii для студэнтаў фiзiчных 
накiрункаў складзены з наступных раздзелаў:  

1. Уводзiны. Тут разглядаюццы 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 агульнага ўяўлення пра сiстэмы нябесных каардынат, сутачны i гадавы рух 
Сонца па нябеснай сферы, праблемы вымярэння часу i iнш. Большую частку матэрыялу 
гэтага раздзела студэнтам-фiзiкам прапануецца вывучаць самастойна. Заўважым, што 
версія мультымедыйнага комплексу, разлічаная на выкарыстанне пры навучанні 
студэнтаў-географаў, пабудавана, наадварот, па класічнай схеме: асноўнае месца тут 
адводзіцца вывучэнню сферычнай астраноміі, часавых і календарных сістэм, нябеснай 
механіцы, бо менавіта гэтыя раздзелы маюць непасрэдную сувязь з геаграфічнымі 
навукамі. 

3. Асновы астрафiзiкi i нябеснай механiкi, метады i сродкi астрафiзiчных 
даследаванняў. У гэтым раздзеле даецца агляд асноўных законаў, метадаў i сродкаў, якiя 
выкарыстоўваюцца ў сучаснай астраномii: сiстэма зорных велiчынь, законы цеплавога i 
сiнхратроннага выпрамянення, спектральны аналiз, характарыстыкi i тыпы тэлескопаў (у 
тым лiку касмiчных), раўнаннi тэрмаядзернага сiнтэзу, метады рэгiстрацыi касмiчных 
нейтрына, асновы нерэлятывiсцкай механiкi руху нябесных цел (у тым лiку законы 
Кеплера i адхiлены рух), элементы спецыяльнай i агульнай тэорый адноснасцi i iнш. 

4. Планетная астраномiя. Гэты раздзел уключае ў сябе большую частку пытанняў 
астраномii i астрафiзiкi планет: пачынаючы з бачнага руху планет па нябеснай сферы i 
сiстэмы свету Пталамея i заканчваючы касмаганiчнымi гiпотэзамi розных часоў. Вялiкую 
частку раздзела займае падрабязны матэрыял пра планеты, карлiкавыя планеты, 
спадарожнiкi планет i малыя целы Сонечнай сiстэмы. Як ужо адзначалася вышэй, 
матэрыял, якi датычыцца астрафiзiкi планет, у значнай ступенi пабудаваны на падмурку 
сучасных даследаванняў пазасонечных планет. 

5. Зорная астраномiя. У гэтым раздзеле з пункту гледжання сучаснай астрафiзiкi 
разглядаюцца мадэлi паходжання, будовы i эвалюцыi зорак, i ў 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 этапах эвалюцыi: глобулы, нармальныя 
зоркi, чырвоныя гiганты, белыя карлiкi, нейтронныя зоркi, звышновыя, чорныя дзiркi. 
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6. Галактыка Млечны Шлях. У раздзеле, якi прысвечаны нашай Галактыцы, 
разглядаюцца пытаннi структуры i складу Галактыкi (у тым лiку нядаўна адкрытыя так 
званыя «бурбалкi Фермi»). 

7. Галактыкi i Метагалактыка. У гэтым раздзеле прыводзiцца класiфiкацыя 
галактык па Хаблу (са шматлiкiмi прыкладамi), а таксама абмяркоўваюцца фiзiчныя 
характарыстыкi квазараў, кластараў, звышкластараў i буйнамаштабнай структуры Сусвету 
ўвогуле. 

8. Элементы касмалогii. На аснове развязання раўнанняў агульнай тэорыi 
адноснасцi разглядаюцца найбольш важныя касмалагiчныя мадэлi i параметры, якiя 
ляжаць у iх падмурку (касмалагiчнае чырвонае зрушэнне, маштабны фактар, «пастаянная» 
Хабла, крытычная шчыльнасць Сусвету, касмалагiчная пастаянная), падрабязна 
абмяркоўваецца сучасны варыянт тэорыi паходжання Сусвету (тэорыя гарачага Сусвету) i 
стандартная касмалагiчная ΛCDM-мадэль. Тут знайшлi адлюстраваннi найноўшыя 
касмалагiчныя адкрыццi: анiзатрапiя рэлiктавага выпраменьвання, акустычныя пiкi ў 
вуглавым спектры магутнасцi рэлiктавага выпраменьвання, паскоранае пашырэнне 
Сусвету; разглядаюцца праблемы цёмнай матэрыi i энергii.  

9. Аматарская астраномiя. 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 двух-трох абсерваторый пры ўніверсітэтах і мінскім планетарыі, якiя 
накіраваны галоўным чынам на навучальныя мэты, 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 дапамозе астраномаў-аматараў. 

10. Заключэнне. Тут падводзяцца вынiкi вывучэння курса астраномii. Сярод 
пытанняў гэтага раздзела: навуковае, практычнае i светапогляднае значэнне астраномii; 
антропны прынцып i iнш. 

Праграмная рэалiзацыя тэкставай часткi комплексу ў спалучэннi з фота- i вiдэа-
бiблiятэкай грунтуецца на html-тэхналогii. Гэта дазваляе не толькi насыцiць матэрыялы 
неабходнай колькасцю гiперспасылак, але i выкарыстоўваць тэкставыя матэрыялы ў якасцi 
самастойнага web-сайта. Больш за тое, матэрыялы комплексу можна праглядаць на любым 
камп’ютары з усталяваным web-браўзэрам і для стварэння html-кода не патрабуюцца 
адмысловыя веды ў праграмаванні. І нарэшце, html-код не патрабуе кампіляцыі (і ў 
дадзеным выпадку з’яўляецца адкрытым), і гэта дазваляе пры неабходнасці аператыўна 
ўносiць праўкi, якія прапануюцца карыстальнікамі комплексу.  

Матэрыялы комплексу могуць быць выкарыстаны пры вывучэнні астраноміі ў 
сярэднеадукацыйных, сярэднеспецыяльных і вышэйшых навучальных установах, а таксама 
пры падрыхтоўцы да астранамічных алімпіяд рознага ўзроўню. Мультымедыйны 
навучальны комплекс па астраноміі мяркуецца ўкараніць у навучальны працэс на фізічным 
і геаграфічным факультэтах БДУ ў 2012/13 навучальным годзе. 
 
  


