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В статье речь идет о современном состоянии и перспективах развития 

медиаобразования в обучении физики. 
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Епоханауково-технічного процесу на основі сучасних інформаційних 

технологій вимагає інтеграції знань з різних галузей людського знання. Так 

методики розв’язування винахідницьких задач, які використовуються в галузях 

пов’язаних із технічними об’єктами успішно перенесені в нові умови, 

наприклад, економічного аналізу, художнього проектування і дизайну, навіть 

віршування. Разом з тим, в конструювання технічних об’єктів дедалі частіше 

залучаються знання з ергономіки, дизайну тощо, що дає можливість 

розвиватися всім задіяним у цьому процесі галузям. Відбувається насичення і 

доповнення знань, що виявляється у новій якості об’єктів. 



Пошук нових форм та засобів освіти також потребує інтеграції знань та 

технологій, які успішно реалізуються у різних галузях виробництва, зокрема 

виробництва медійної продукції. Зауважимо, що медійний продукт або продукт 

засобів масової інформації (ЗМІ) це інформація, адаптована для сприйняття 

певним колом споживачів (масою). Під мас-медія (або ЗМІ) будемо розуміти 

суспільний інститут, який забезпечує виробництво та транспортування 

інформації і реалізує зворотний зв’язок з її користувачами. Важливою 

властивістю мас-медіа в умовах інформаційного суспільства є 

їїміжпредметність. Саме вона створює передумови використання мас-медійної 

продукції в освіті.  

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми[1,3,4,7] показує, що “медіа-

освіта” як процес розвитку й саморозвитку особистості на матеріалах та за 

допомогою засобівмасової комунікації покликана формувати культуру 

комунікації, уміння усвідомлено сприймати,критично осмислювати, 

інтерпретувати медіа-тексти з метою розширення загальних, соціокультурних і 

професійно значущих знань, комунікативних та творчих здібностей. Медіа-

педагогирізних країн теоретичним підґрунтям розвитку медіа-освіти вважають 

позитивний або ж негативнийвплив медіа на розвиток особистості зокрема та 

суспільства загалом, що зумовило виокремленнярізних підходів, теорій та 

моделей медіа-освіти. 

Для вдосконаленняпрофесійної освіти, забезпечення її доступності та 

ефективності, підготовки молоді до життя й діяльності в інформаційному 

суспільстві сьогодні доцільно враховувати процеси стрімкого інформаційно -

технологічного розвитку різних галузей. 

Щобнавчитистудентівкористуватисяінноваційнимитехнологіями, 

слідсформувати в них умінняуправляти потоками інформаційнихресурсів, 

опануватикомунікаційнимитехнологіями та стратегіямиїхвикористання. Для 

цьоговикладачмаєволодітиновітнімитехнологіяминавчання. Самемедіа-освіта 

ставить за мету якнайповнішескористатисяосвітнімй технічно-

комунікаційнимпотенціаломсучасних ЗМК та є, за визначенням ЮНЕСКО, 



окремимнапрямомосвіти, 

оскількидопомагаєлюдиніусвідомитиспособивикористаннямасовоїкомунікаціїв 

суспільстві; аналізуватимедіа-тексти й критично оцінюватизапропоновані в них 

цінності, політичні, соціальні, комерційні й культурніінтереси, а 

такожстворювати та ширити через мас-медіавласнімедіа-тексти [7]. У 

визначеннях ЮНЕСКО (2001 й ін.) медіа-освіту та медіа-

компетентністьпослідовнопов’язують і з розвитком демократичного мислення, і 

з розвиткомгромадськоївідповідальностіособистості.Самемедіа-

освітнітехнології, котріоб’єдналися в окремучастинупедагогіки – медіа-

дидактику, яка розробляєтеоріюмедіа-освіти й навчання, 

науковообґрунтовуєзмістмедіа-освіти,вивчаєзакономірності, принципи, методи 

й організаційніформинавчанняіззалученняммедіа-продуктів та опертям на мас-

медіа, – утілюютьпринципигуманізаціїосвіти, 

сприяютьпідвищеннюінтелектуального, культурного, духовного, морального 

рівнямайбутньогофахівця. А оскількимедіаподіляються на “старі” й “нові”, ми 

розділяємопоняттяінформаційно-комунікаційнітехнології(забезпечується 

“старими” медіа – пресою, радіо, кіно) й інноваційно-

комунікаційнітехнології(забезпечуються, відповідно, 

новітнімизасобамимасовоїкомунікації). Відтак, медіа-дидактикаскладається з 

пресодидактики, теледидактики, кінодидактики, радіодидактики, інтернет-

дидактики, мультимедіа-дидактики тощо [4]. 

Отже, можна визначити такі завдання медіа-освіти: 

·медіа-імунітетособистості, який робить її здатною протистояти 

агресивному медіа-середовищу, забезпечує психологічне благополуччя при 

споживанні медіа-продукції, що передбачає медіа-обізнаність, уміння обирати 

потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від 

потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів; 

·рефлексія і критичне мисленняяк психологічних механізмів медіа-

грамотності, які забезпечують свідоме споживання медіа-продукції на основі 

ефективного орієнтування в медіа-просторі та осмислення власних медіа-



потреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її 

повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особливостей 

сприймання мови різних медіа; 

·здатності до медіа-творчості для компетентного і здорового 

самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, покращення 

якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі 

стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах; 

·спеціалізовані аспекти медіа-культури:візуальної медіа-культури 

(сприймання кіно, телебачення), музичної медіа-культури, розвинених 

естетичних смаків щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та 

сучасних напрямів медіа-арту тощо. 

Мадіа-освіту можна здійснювати в таких формах 

Медіа-освіта дошкільна. 

Медіа-освіта шкільна  

Медіа-освіта позашкільна . 

Батьківська медіа-освіта  

Медіа-освіта дорослих  

Медіа-освіта у вищій школі передбачає підготовку як фахівців для мас-

медіа, так і медіа-педагогів та медіа-психологів. Крім того, медіа-освітні 

елементи мають увійти до навчальних програм циклу професійно-орієнтованої 

гуманітарної підготовки з інших спеціальностей у відповідних їм обсягах. 

Медіа-освіта засобами медіа – провідна форма стихійної медіа-освіти 

дітей і дорослих, яка, однак, за відповідних зусиль може набувати ознак 

цілеспрямованості та конструктивності. Цілеспрямована медіа-освіта засобами 

медіа забезпечується навчальними, інформаційно-аналітичними, інформаційно-

розважальними програмами та медіа-проектами, потребує значного підвищення 

якості освітньої медіа-продукції, залучення до виробництва та експертизи 

якості медіа-продукту фахових медіа-педагогів і медіа-психологів. 



Основними принципами медіа-освіти є 

Особистісний підхід. 

Перманентне оновлення змісту. 

Орієнтація на розвитокінформаційно-комунікаційних технологій. 

Пошанування національних традицій. 

Пріоритет морально-етичних цінностей.  

Громадянська спрямованість.  

Естетична наснаженість.  

Продуктивна мотивація.  

Основні дидактичні підходи в реалізації медіа-освіти:  

1) “FreezeFrame” / “Заморожування кадру”: для студентів зупиняють 

зображення, і вони пробують аналізувати композицію, освітлення, колір, ракурс 

у кадрі тощо.  

2) “SoundandImage” / “Звук і зображення”:  викладач закриває екран 

монітора і студенти чують лише звукову доріжку медіа-тексту. Вони мають 

встановити жанр, стиль фрагменту, подумати над варіантами музичного і 

шумового супроводу в цьому медіа тексті (йдеться про важливість та 

особливості звукового оформлення ТБ-продукції ).  

3) “SpotsandShots” / “Місце і кадр”:  спрямоване на розуміння того, що 

кожен кадр несе конкретну певну інформацію, що існує монтажний ритм кадрів 

тощо.  

 4) “TopandTail” / “Початок і кінець”: перегляд студентами 

початкових/кінцевих титрів/кадрів медіатексту, по чому студенти мають 

розгадати жанр тексту/твору, запропонувати власні версії сюжету.  

5) “AttractingAudiences” / “Приваблювання аудиторії” студенти готують 

пакет медіаматеріалу (рецензії, рекламу, фотографії), за яким можна 

підготувати групову “презентацію” того чи іншого медіатексту або скласти 

колаж на його тему ( щоб збагнути причини успіху/неуспіху медіатексту в 

авдиторії ).  



6) “Cross-mediaComparisons” / “Порівняння медіатекстів”: студентам 

пропонується порівняти 2 фрагменти різних творів ( для різних аудиторій ). 

Наприклад, літературний твір і кілька його екранізацій.  

7) «Simulation” / “Імітація”:студенти розігрують ролі продюсерів/авторів 

медіатексту, модифікуючи його для різних вікових груп; критикуючи його з 

різних точок зору; намагаючись “продати” його різним телеканалам і 

прокатним фірмам. 



Елементами медіа-освіти в підготовці вчителя фізики є: 

Аналіз текстів на предмет фізичного змісту;  

Добір текстів, відео та аудіо на конкретну тему уроку;  

Складання задач на основі даних текстів, відео та аудіо матеріалів;  

Формування елементів критичного мислення;  

Розробка перезентацій уроків фізики;  

Розробка сценарію демонстрацій;  

Фото-, відезйомка та їх аналіз;  

Розробка сценаріїв відео уроків;  

Відеозйомка та аналіз відеоуроків;  

Розробка сценаріїв анімацій;  

Зйомка анімацій та їх аналіз;  

Розробка узагальнюючих конспектів, графів таблиць, плакатів;  

Розробка тематичних інформаційних середовищ;  

Розробка навчальних комп’ютерних програм;  

Розробка дидактичних засобів з відповідним методичним супроводом. 

Форми результатів:  

Творча індивідуальна розробка;  

Домашнє контрольне завдання (проект);  

Курсова робота (проект);  

Дипломна робота (проект);  

Магістерська робота. 

Мадіа-освіта в галузі підготовки вчителя фізики спирається на такі 

ресурси: 

Матеріально – технічні 



- комп’ютерні станції з доступом до Інтернет 

- засоби звукозапису 

- цифровий фотоапарат 

- цифрова відеокамера 

- засоби відеопрезентації  

- друкуючі засоби 

- копіювальна техніка 

Ідейно - технологічні 

- індивідуалізація навчання 

- особистісний підхід  

- концентроване навчання 

- популяризація досягнень науки і техніки  

- реалізація принципу історизму 

- ціннісне відношення до досліджуваного матеріалу 

Суб’єкт-термінальні 

- індивідуальна робота на занятті; 

- групова та індивідуальна робота в позааудиторний час; 

- в рамках курсів:“Вибрані питання ШКФ”, “Методика викладання 

фізики”,“Вибрані питання МВФ”, “Технічні засоби навчання”, “Використання 

комп’ютерної техніки в навчальному процесі” 

Результати медіа-освіти виражаються у конкретних результатах:  

творча індивідуальна розробка;  

домашнє контрольне завдання (проект);  

курсова робота (проект);  

дипломна робота (проект);  

магістерська робота. 

Загальна дидактична система медіа-освіти пов’язує компоненти 

навчального процесу (див. рис. 1) 

 



 

Рис. 1. Взаємозв’язок компонетів медіа-освіти і навчального процесу 

Узагальнена дидактична система впровадження медіа-освіти в начальний 

процес підготовки вчителів фізики включає наступні етапи: 

1. Забезпечення позитивної мотивації студентів 

2. Вибір теми для реалізації навчання засобами медіа-освіти 

3. Добір інформації у відповідності зобраною темою 

4. Аналіз інформації на відповідність фізичному змісту (достовірність 

інформації) 

5. Вибір форми представлення результату 

6. Добір засобів для розробки дидактичних засобів 

7. Презентація результатів  

Визначені етапи є елементами загальної схеми навчального процесу: 

актуалізації знань, корекції знань, аналіз одержаної інформації (консультації), 

контролі знаь. 

Отже, впровадження засобів медіа-освіти в процес підготовки вчителя 

вимагає розв’язання низки організаційних, дидактичних та матеріально-

технічних задач, що виразиться в конкретній якості підготовки фахівців.  

 

  

• Вибір форми

• Добір засобів

• Презентація

• Добір інформації
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