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Анотація: В даній статі розглядаються питання аналізу та застосування 

студентами практикантами різних засобів мас-медіа під час проходження 

активної педагогічної практики. Наводяться приклади та схема аналізу яка 

використовувалась студентами впродовж активної практики. 
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Abstract: This paper deals with the analysis and use of student interns of 

different media during the active pedagogical practices. Examples and analysis 

scheme which was used by students for active practice. 
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Одним із викликів нашого часу, які гостро стоять перед вчителями та 

школою, є соціалізація учня, тобто завдання полягає в тому, щоб випускник 

школи був пристосованим до вимог суспільства, що змінюється, умів зберегти 

свою індивідуальність та набув критичного мислення, що допоможе йому 

протистояти поганому впливу. Сучасний світ змінюється настільки швидко, що 

в межах життя одного покоління відбуваються кардинальні зміни, які 

стосуються всіх сторін існування людини. Всі ці зміни вимагають від 



суспільства винахідливості, гнучкості, творчого підходу до розв’язання 

проблем, уміння застосовувати знання в реальному житті. Однак ці вміння не 

беруться нізвідки, їх треба формувати і розвивати. Тому вчителя, які розуміють 

дійсне значення цих процесів соціуму, несуть на собі особливу відповідальність 

за вміння пристосовуватися до змін. Якщо необхідність соціалізації учня 

усвідомлена і визнається вчителем (що, звичайно, свідчить про його сучасний 

рівень ерудиції, професіоналізм), то він закладатиме цю ідею перш за все в 

завдання уроку[1,2,6,7]. 

Загальновідомо, що основною формою організації навчальних занять у 

школі є урок. Саме ця форма організації навчальних занять дозволяє 

поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною 

роботою кожного учня. Урок — вирішальна ланка у навчальному процесі, і 

якість знань учнів з предмета залежить перш за все від науково-методичного 

рівня кожного уроку і системи уроків в цілому[6].  

Під час проходження активної практики студентами Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка ми звертали їх 

увагу на те, що для того щоб сучасний учень формувався та розвивався як 

особистість, яка буде самостійно ставити перед собою і розв’язувати конкретні 

завдання науки, техніки, життя — потрібні глибокі та міцні знання і вміння 

творчо їх застосовувати. Важливою складовою цього процесу є зацікавленість, 

допитливість та розумова діяльність учнів.   

Для того щоб спрямувати учня на вивчення фізики, зацікавити його 

потрібно неодноразово вносити зміни в навчальний процес, використовувати 

різні педагогічні технології у навчальному процесі. 

Використання різних технологій у навчальному процесі приводить до: 

– розвитку нових педагогічних методів і прийомів;  

– зміні стилю роботи вчителя;  

– структурним змінам у педагогічній системі.  



Студентам на активній практиці ставилось за мету використання різних 

мас-медіа засобів, які допоможуть цілеспрямовано формувати систему 

фізичних знань на основі особистісно – орієнтованого підходу до навчання[1]. 

 

Рис 1 Схема зв’язку мас-медіа та фізичної освіти 

Мас-медіа є невід’ємною складовою сучасного життя. За допомогою 

засобів мас-медіа студенти-практиканти можуть підготувати урок на досить 

високому рівні, знайти цікаву інформацію для учнів, щоб вони зацікавилися у 

вивченні фізики, розробити різноманітні завдання. 

У період практики студентами була розроблена схема аналізу різних 

засобів мас-медіа(таблиця 1) 

Таблиця 1 

Схема аналізу мас-медіа засобів при використання на уроках фізики. 

№ Вимога Пояснення 

1. 
Відповідність до тематики 

уроку. 

Чи відповідає даний засіб темі 

уроку, на якому буде 

використовуватися. 

2. Наукова відповідність. 
Присутність у засобі неправильних 

позначень фізичних величин, 



неправильне формулювання 

терміну, записано невірно 

формулу, одиниці вимірювання, 

граматичні помилки. 

3. 
На якому етапі уроку 

використовується. 

1)на початку уроку (перед тим, як 

розпочнеться пояснення нового 

матеріалу, вчитель може 

запропонувати учням переглянути 

деяке відео, демонстрацію тощо, 

які пов’язані з темою, для того, 

щоб певною мірою зацікавити 

учнів). 

2)під час пояснення нового 

матеріалу (під час пояснення, 

можна використати засіб, для того, 

щоб підтвердити сказане та 

показати на практиці. Також можна 

використовувати для того, щоб 

учні розмірковували над 

проблемною ситуацією та ін.). 

3)в кінці уроку (для закріплення 

вивченого матеріалу, а після цього 

провести усне опитування). 

4. Графічне зображення. 

чи відповідають графічні 

зображення, схеми графіки 

нормам. Чи всі герої, які 

використовуються у засобі, є 

сприйнятливими для школярів. 

5. Тривалість використання. 
на скільки хвилин розраховане 

даний засіб. 



6. 
На якій мові пропонується 

перегляд. 

якщо засіб пропонується не на 

українській мові, то вчитель, перед 

тим як використовувати його, 

повинен розробити додатковий 

вкладиш з перекладом та 

поясненням. 

7. 
В яких цілях можна 

використовувати. 

можна пропонувати для перевірки 

уважності учнів, тобто якщо у 

засобі є деякі помилки, то 

запропонувати учням віднайти їх. 

Можна також задати на домашнє 

опрацювання, щоб учні 

використавши даний засіб, описали 

які фізичні явища запропонували 

та ін.. 

8. Фізична частина. Чи наявний фізичний зміст. 

9. Доступність мас-медіа засобу 

Чи можуть самі учні знайти та 

використати засіб, чи потрібно 

надавати додаткові дані.  

10. 
Висновок відносно доцільності 

використання. 

Вчитель повинен провести 

детальний аналіз застосування 

обраного засобу мас-медіа, зробити 

висновки та рекомендації до 

використання на уроках, чому, які 

позитивні та негативні моменти та 

ін. 

11. 

Оцінка учнів. 

Після використання провести 

опитування серед учнів як 

сприймається інформація. 



Досить актуальним засобом мас-медіа для підготовки студентам-

практикантам є сайт You Tube - інтернет служба, що надає послуги розміщення 

відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, продивлятись і коментувати ті 

чи інші відеозаписи. Завдяки простоті та зручності використання, YouTube став 

одним із найпопулярніших місць для розміщення відео файлів. Служба містить 

як професіональні кліпи так і аматорські відеозаписи, включаючи відео блоги. 

Студентам практикантам даний ресурс корисний тим, що можна 

завантажувати відео фрагменти фізичного змісту та використовувати їх на 

уроках фізики. Проте, щоб відео фрагмент використовувати необхідно 

попередньо провести детальний аналіз на його відповідність  за попередньою 

схемою (таблиця 1).  

Також відео матеріал з виконанням певної лабораторної роботи, можна 

використати наступним чином: демонструвати відео - фрагмент поетапно, і в 

той же момент виконувати з учнями роботу. Це додасть певної наочності у 

проведенні такого типу заняття та буде допомогою для дітей. Маючи пояснення 

вчителя та демонстрацію, показало стрімке підвищення рівня знань. 

Один з варіантів застосування запропонований студентами практикантами: 

продемонструвати певний нескладний дослід, і задати домашнє завдання  на 

домашнє выдтворення. Прикладом може служити відео за інтернет посиланням 

http://www.youtube.com/watch?v=MWFEW4o0rKQ «Архимедова сила». Після 

проведення домашнього завдання провести перевірку, які результати учні 

отримали.  

Після практики студенти визначили для себе, що у сучасному уроці 

надзвичайно важливо продумувати кожен окремий його елемент. Необхідно 

вміти визначати педагогічні ситуації, що ведуть до розпізнавання, 

упорядкування й систематизації знань, виявлення і пояснення суті 

досліджуваного, перетворення і застосування знань на практиці. 

Застосування інтерактивних віртуальних наочностей, лекцій, 

нестандартного викладу матеріалу, а також використання нестандартних задач 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.youtube.com/watch?v=MWFEW4o0rKQ


та контрольних запитань в вигляді тестів є досить ефективним для вивчення 

навчального матеріалу. 
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