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Вданисйстатьерассштриваюісяасновныеправилаипрактичес- 

кх обосиование МКТ, броуновскседвижате, вес и объем молекул 
А талған мақалада «МКТ негізті ережесі және олардың 

тәжірибелік негіздеуі, Броун қозғалысы, молекуланьщ салмағы 
және мөлшері. Молекуланың жылдамдығы» (кестені қараңыз) 
тақырыбы мазмұиының элемент бойынша талдау нысандарының 
бірі келтірілген.

Тһе ргезепТ апісіе сопзібегв іһе іпаіп гаіез апё ргасіісаі 
зііШапііаііоп оГМКТ, Вготііан тоііоп, х̂ ещһі анд атпоипі оГ 
пюіесиіез.
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Қазіргі зам андағы мектептің физика ку рсы төрг негізгі 
төориялардың негізінде құрылды: классикалық механизм, 
молекулалық физика, кванттық теорияға жататын арнаулы 
теория элемшттері мен электродинамикалар.

Әр негізгі тюрияда әр түрпі деңгейдегі тюриялық талдап 
қорыту бар: фактілер, негізгі физикалық ұғым, физикалық 
құбылыстардың идаэлогиялық моделдері, принциптері мен 
зандары, тюриялық қорьпыңщ>шар, маңызды эксперименттер 
мен тәжірибелік ұсьшыстар. Физика ғылым ретінде тек қана та- 
биғатіуралы білім жүйесін ғана емес, теория тану принциптері 
жұйесіқ әдістері мш құралдарын өзіне кіргізегіндіктш, сқушы- 
ларды физика сабағында ғылыми тану процесімш таныстыру 
мұмкін. Сонымен бірге, қазіргі уақьпта ақпаратіық бағытта 
сипатталатын, тану процесі технологиясының қажетгілігін», 
гносаэлогиялык мәселелердің рөлі өсіп келеді. Физиканы 
оқыту әдістері физикадағы ғылыми тану әдістерінв сәйкес 
кеяуі тиіс. Физиканы көбінесе тәжірибеде орын алалын жеке 
факторлардың жиынтығы регінде емес, ғылым ретінде оқьпу 
керек. Физика оқушыларға хабарлауға ғана емес, сонымш бірге 
қолдануды үйретуге қажет деп санайтын, білімнің анықталған 
құрылымы жәнг ғылыми элементгері бар ғылым сияқты.

Шындығында, олардың аздығынан емес, олардың нақты 
құрылымда ұйымдастырылмауынан және жүйеленбе/інен, 
оқушылардың білімінде маңызды кемшіліктер болады.

Физика курсының мазмүнына методологиялық білімді 
қалай енгізу керек?

Физиканы оқытудың дәстүрлі әдістемесінде ұсыны- 
лған сияқты, тек жекелеген фрагмшттерін бөлшекпен емес, 
тұтас жүйе ретінде енгізу керек деп есептейміз.

Жүргізілгш педагогикалық тәжірибедегі педагогикалық 
шағын зерттеудш методологиялық және жүйелі білімнің 
тиімді механизмін қалыптастыру оқу материалын элемшт- 
пш талдауға негізделгш технология болып саналады.
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Игеру деңгейін анықтау кезінде: білімнің осы және 

басқа элементтерін білу, түсіну және қолдана білуде біз 

«физика» төртібі бойынша мемлекеттік жалпы міндетті 

стандарт талаптарына сүйендік.

Осы мақалада «МКТ негізгі ережесі және олардың 

төжірибелік негіздеуі, Броун қозғалысы, молекуланыңсал- 

мағы және мөлшері. Молекуланың жылдамдығы» (кестені 

қараңыз) тақырыбы мазмұнының элемент бойынша талдау 

нысандарының бірі келтірілген.

Молекулалық - кинетикал ық тюрияны оқудың негізгі 

методологиялық міндеті - молекула қүру материясы тура- 

лы, қозғалыстың жылу нысаны туралы, қозғалыстың жылу 

нысанының материалдық табиғат жеткізгіш - молекуласы 

туралы оқушылардың түсінігін қалыптастыруда, қозға- 

лыстың жылу нысанының өзгешелігін және заңдылыгын 

түсіндіруде терең және нақты түсінік беруден түрады.
Жыпу қозгалысы материалдық жепазгіш сипаттамалары 

жүйесінің негізі аталмыш дерекгерінің тапдауы болып табылдоы:
1. молеісулалардьщ басқа материаддық нысаналар сияқгы 

анықталган салмагы, импульсі, гравитациялық және инерци- 

ялық қасиеттері бар;
2. мошқүлалар - молекула жылдамдығы, еркін жүгіру үзын- 

дыгы, барлықашпенгЕн-қақгығысу сандарыньщсипаггамасы бо- 
лып саналатық түрақгы жылу қозғалысы жағдайында болады;

3. тартылыс пен серпіліс кезінде молекулалар арасында 

біркелкі өзара әрекетгестік пайда болады және бүл күштер 

молекулалар арасының арақашықтығына байланысты. Осы 

сабақта оқып - үйренген қүбылыс МКТ негізгі ережесін 

растайтын фактіні өзінің алдына қояды. Осы фактілердің 

негізінде молекулалардың жылу қозғалысын сипаттай- 

тын ерекшеліктерін ашуға болады. Жылу қозғалысының 

маңызды ерекшелігі - оның кері айналымдылығы және 

зандылықпен анықгалған статистикалық сипаты.
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Бір сабақіын тақырыбының мазмұнын элЕмаптіен тал- 
дау кестесін құру кезінде құрылымдағы агалмыш білім э®- 
мвптерінің мазмұнын анықтаймыз: дерекгерді, түаніктерді, 
құбылыстар және процестерді, физикалық шамаларды. Заңдар 
мш зандыльпсгар, тюрия мш принциптер. Оқушылар алдағы 
сабақга ұйретЕтін білімнің барлық жнынтығын жұйелі ньюанда 
көруге мұмкіндік алады. Технологиялық карта мұғалімге физи- 
ка бсйынша Мемлвкеггік жалпы міңцегті стандарт тагааітгарына 
сәйкес деңгей, көлвм және сқу материалыньщ мазмұнын мето- 
дологаялық түсіндіруді нық түсіңдіруге мүмкіңцік береді.


