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 Різний вихідний рівень підготовки студентів-іноземців із різних країн 

відчувається на початковому етапі навчання при засвоєнні ними курсу фізики, а 

в наступному на розумінні ними теорії та вміння розв’язувати задачі загально-

інженерних дисциплін, наприклад, з теоретичної механіки. Тому для успішного 

просування в їх навчанні необхідно, враховуючи скорочення годин, що даються 

на обидва курси, підсилювати не тільки індивідуальну роботу із студентами, 

але вводити корекцію в тематику задач та проведення занять всіх видів. 

http://tntu.edu.ua/?p=en/news/3079
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 В цьому плані представляє інтерес використання резонансного методу, 

що на протязі багатьох років застосовувався кафедрою фізики при навчанні 

студентів-заочників. Суть методу полягає у використанні матеріалу 

лабораторних робіт при відборі задач, що розв’язуються на практичних 

заняттях, а також наведення їх в якості прикладів чи частин лекційних 

демонстрацій. Принцип застосування даного методу при навчанні іноземних 

студентів зводиться до узгодження із відповідною кафедрою та розробки типів 

задач та вправ, які розв’язуються у фізиці по спрощеній формі, і його 

поглиблення, що служить базовим для теоретичної механіки. Наприклад, задача 

про падіння тіла, кинутого під кутом (кінематична задача у фізиці і динамічна з 

точки зору теоретичної механіки). Або акцентування уваги в лабораторному 

практикумі з фізики на певних означеннях та поняттях, необхідних в 

подальшому при вивченні теоретичної механіки. Так, іноземні студенти 

обов’язково на практиці вивчають фізичний маятник та основні поняття, що з 

ним пов’язані (момент інерції, період, частота коливання, довжина фізичного 

маятника) та обчислюють їх. В іншій роботі (машина Атвуда), визначають 

прискорення, виходячи із законів Ньютона, та порівнюють експериментальні 

результати із даними згідно формул кінематики, що допомагає подальшому 

вивченню теоретичної механіки. Досвід показує, що такий підхід до викладання 

сприяє просуванню студентів, частина яких мала невисокий початковий рівень, 

до більш глибокого розуміння сутності інженерних задач, з одного боку, а з 

другого – в подальшому розуміння ними ролі фізики та теоретичної механіки як 

універсальної бази інженерних наук. Останнє перевірялось шляхом опитування 

випускників та студентів, які вже пройшли курси фізики та теоретичної 

механіки. 
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