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Ад аўтара 

У сучасным свеце масмедыя фактычна ператварыліся ў своеасаб-

лівую “паралельную школу” для вучняў. Пры гэтым яны аказваюць як 

станоўчае, так і адмоўнае ўдзеянне, і гэта абумоўлівае неабходнасць ука-

ранення медыяадукацыі ў школьны навучальны працэс. Сучасная школа 

проста абавязана вучыць школьнікаў медыяграматнасці, каб фарміра-

ваць уменні адэкватна ўспрымаць і правільна ставіцца да інфармацый-

нага патоку. Інфармацыйныя ўменні і навыкі можна эфектыўна фармі-

раваць у працэсе вывучэння прадмета “Фізіка”, выкарыстоўваючы на 

ўроках розныя метадычныя прыёмы і сучасныя тэхналогіі. 

Праблемы медыяграматнасці сёння асабліва актуальныя таму, што 

сродкі масавай інфармацыі часам адыгрываюць больш важную ролю ў 

выхаванні і адукацыі дзіцяці, чым бацькі або педагогі. На этапе свайго 

сталення дзеці пастаянна знаходзяцца пад уздзеяннем сродкаў масавай 

інфармацыі, якія актыўна развіваюцца, і кантраляваць іх уздзеянне ні 

бацькі, ні педагогі не ў стане. Ва ўмовах асаблівага ўплыву СМІ на сучас-

ных школьнікаў уяўляецца асабліва важным выкарыстоўваць патэнцыял 

медыяадукацыі ў вучэбна-выхаваўчым працэсе. Выкарыстанне сродкаў 

медыя спрыяе адаптацыі школьнікаў да дарослага жыцця, фарміра-

ванню асабова-маральных якасцяў, уменняў абараняць сябе ад маніпу-

лявання свядомасцю. 

Часта можна сустрэць меркаванне, што медыяадукацыя сёння — гэ-

та ўменне весці актыўную абарону ад патоку інфармацыі. У кнізе выка-

рыстаны падыход аналітычнага даследавання той інфармацыі, з якой 

сустракаюцца навучэнцы на ўроках фізікі. Паказваюцца перавагі і неда-

хопы элементаў медыяграматнасці. Выкарыстанне тэхналогіі крытыч-

нага мыслення павінна навучыць вучня асэнсавана і самастойна праца-

ваць з рознымі відамі медыятэкстаў, крытычна ставіцца да любых сцвяр-

джэнняў, не прымаць нічога на веру без доказаў, але быць пры гэтым 

адкрытым да новых ідэй і метадаў. Медыятэксты павінны арганічна 

ўпісвацца ў змест урока і спалучацца з праграмным матэрыялам, каб 

дасягнуць метадычнай мэты ўрока. 

 Кніга дапаможа настаўнікам фізікі (і не толькі) зразумець важнасць 

медыяграматнасці, рэалізаваць практыкаванні, каб навучыць падлеткаў 

у паўсядзённым навучальным працэсе. На ўроку фізікі па-ранейшаму 

вядучай застанецца фізіка, а медыяадукацыя зробіць яго больш цікавым 

і займальным.  
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I. Медыяграматнасць і пакаленне Z

Пачынаючы заняткі па медыяграматнасці для настаўнікаў, я звы-

чайна прапаную слухачам даведацца па наступнай характарыстыцы, пра 

каго ідзе гаворка. Характарыстыка: 

 амаль не карыстаецца гарадскім тэлефонам, не памятае нумары

сяброў, не выбірае: тэлефон або інтэрнэт, не піша ад рукі, а звыкла набі-

рае на клавіятуры; 

 кожны дзень карыстаецца камп’ютарам, планшэтам, смартфонам

і даволі часта прыстаўкай для гульняў; 

 дрэнна запамінае, бо вырас у асяроддзі, дзе пра ўсё можна спы-

таць у інтэрнэце, але адначасова можа паспяхова выконваць некалькі 

задач; 

 лепш разумее вобраз, чым слова, так як сталеў ва ўмовах дэматы-

ватараў, інфаграфікі і фота сяброў і коцікаў; 

 мае сотні сяброў у сацыяльных сетках, не засяроджваецца на тры-

валых адносінах і лёгка развітваецца, калі адчувае сябе некамфортна; 

 галоўная матывацыя — цікавасць; калі не цікава — нічога не будзе

рабіць, таму што ў яго ўсё ёсць (бацькі забяспечылі); 

 не амбіцыйны, але звыклы да пахвалы, лайкаў і рэпостаў.

(Па матэрыялах: Штурвалов А. Поколение Z: Как ставить зада-

чи сегодняшним двадцатилетним: https://vc.ru/p/generation-z) 

Адказы вельмі розныя: ад бяскрыўдных “Гэта ж нашы школьнікі” 

да агрэсіўных “Гэта нейкія непаўнацэнныя людзі”. А гэта ўсяго толькі 

характарыстыка людзей пакалення Z паводле тэорыі пакаленняў, якую 

распрацавалі амерыканскія даследчыкі Уільям Штраўс і Ніл Хоўв. Яны 

вызначаюць пакаленне як сукупнасць усіх людзей, народжаных у пра-

межак часу, што складае прыкладна 20 гадоў. Да пакалення Z адносяцца 

тыя, хто нарадзіўся пасля 2003 г. Пра іх яшчэ кажуць: “народжаныя 

лічбавай рэвалюцыяй”. Яны выраслі ў эпоху сацыяльных сетак і не 

ўяўляюць сваё жыццё без лічбавых гаджэтаў, успрымаюць інтэрнэт як 

асяроддзе пражывання. 90% з іх штодня карыстаюцца інтэрнэтам (сярод 

іх бацькоў гэта робіць толькі кожны другі). У сучасных дзяцей са-

цыялізацыя адбываецца ў інтэрнэце, тады як бацькі ў іх узросце мелі 

асабістыя зносіны. Псіхолагі сцвярджаюць, што ў іх іншы тып мыслення, 

іншае ўспрыманне, і гэта трэба ўлічваць пры іх навучанні і выхаванні. 

Пакаленне Z жыве ў інтэрнэце, карыстаецца лічбавымі прыладамі 

лепш за бацькоў і настаўнікаў, але часам не разумее, якому кантэнту 

можна давяраць. Паводле апошніх даследаванняў Стэнфардскага ўнівер-

сітэта, падлеткі не могуць адрозніць рэкламныя матэрыялы ў СМІ ад 

класічных навін. Навукоўцы хацелі высветліць, як вучні ацэньваюць 

https://vc.ru/p/generation-z
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інфармацыю з вэб-сайтаў. Эксперты апыталі 7 804 вучні з сярэдніх школ 

і каледжаў. Высветлілася, што 82% апытаных не бачаць розніцы паміж 

аплачаным кантэнтам і звычайнымі тэкстамі. Як правіла, вучні арыен-

таваліся на тое, ці былі прымацаваны да артыкула вялікія яркія малюн-

кі, і на колькасць падрабязнасцяў, а не на крыніцу інфармацыі, піша 

“The Wall Street Journal” (http://www.wsj.com/articles/most-students-

dont-know-when-news-is-fake-stanford-study-finds-

1479752576?reflink=e2twsc).  

Пры пошуку якой-небудзь інфармацыі па тэме вучні бяруць першы 

матэрыял, які ім трапіў, не клапоцячыся пра тое, каб праверыць яго 

дакладнасць. Падобна таму, як мы вучым дзяцей правілам дарожнага 

руху, таксама трэба іх вучыць і правілам руху ў інфармацыйных плынях. 

І першыя, і другія правілы значна ўплываюць на забеспячэнне бяспекі. 

Калі гаварыць пра настаўніка, то ён больш не з’яўляецца адзінай 

крыніцай ведаў у класе. Настаўнік сёння — гэта хутчэй фасілітатар, цью-

тар і партнёр, які накіроўвае навучэнцаў да новых ведаў у іх пазна-

вальным вандраванні. І самі вучні больш не пасіўныя слухачы. Яны не 

проста спажыўцы таго, што ім прапануюць педагогі, але і самі з’яў-

ляюцца актыўнымі удзельнікамі ў стварэнні і сумесным выкарыстанні 

ведаў. Метады навучання, якія раней звычайна выкарыстоўваліся на 

ўроках, не заўсёды працуюць на фарміраванне медыякампетэнцый вуч-

ня. Гэтую праблему ўскладняе інфармацыйны выбух. Паралельна з неве-

рагодным ростам інфармацыі нарастае колькасць спосабаў яе атрыман-

ня. На вучняў уздзейнічаюць розныя віды медыя, якія выдаюць супярэч-

лівую, часам узаемавыключальную інфарацыю пра адны і тыя ж падзеі, 

навуковыя адкрыцці і актуальныя праблемы сучаснасці. Для таго, каб 

разабрацца ў моры інфармацыі, вучню неабходна навучыцца мысліць 

крытычна.  

Калі мы мы гаворым пра крытычнае мысленне, маецца на ўвазе 

наступнае: 

 Неабходна, каб, сустракаючыся з новай інфармацыяй, навучэнец

мог самастойна ацэньваць ідэі, вылучаць сярод іх тое, што можа быць 

карысна менавіта яму, і дзейнічаць адпаведна. 

 Навучэнцы павінны ўмець разглядаць новыя ідэі з розных пунк-

таў гледжання, рабіць высновы адносна дакладнасці і каштоўнасці ін-

фармацыі: вызначаць агульную вартасць ідэй на падставе сваіх мэт і 

патрэб. 

 Каб быць паспяховымі ў сучасным непрадказальным свеце, наву-

чэнцы павінны ўмець адфільтроўваць інфармацыю і прымаць рашэнні. 

http://www.wsj.com/articles/most-students-dont-know-when-news-is-fake-stanford-study-finds-1479752576?reflink=e2twsc
http://www.wsj.com/articles/most-students-dont-know-when-news-is-fake-stanford-study-finds-1479752576?reflink=e2twsc
http://www.wsj.com/articles/most-students-dont-know-when-news-is-fake-stanford-study-finds-1479752576?reflink=e2twsc
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 Дзецям прыдзецца асэнсоўваць значэнне таго новага, з чым яны 

сутыкнуцца, і аспрэчваць тую частку інфармацыі, якая не мае дачы-

нення да справы ці ўвогуле з’яўляецца ілжывай. 

Крытычнае мысленне неабходна сучаснаму вучню, каб не трапіць у 

залежнасць ад экспертных ацэнак, інтэрпрэтацый, грамадскага мерка-

вання і маніпулявання СМІ. Важна, каб вучань не толькі ўмеў правільна 

“гугліць”, але і мог ацаніць атрыманае і прыняць правільнае рашэнне.  

На ўроку вучні могуць адпрацоўваць тэхналогіі пошуку інфармацыі, 

навыкі працы з бібліятэчнымі каталогамі, гіпертэкставымі пошукавымі 

сістэмамі. Роля настаўніка — карэктаваць працу навучэнцаў, вучыць іх 

граматна складаць пошукавы запыт. У працэсе аналізу інфармацыйных 

крыніц на прадмет навуковасці, дакладнасці інфармацыі, наяўнасці па-

мылак фарміруюцца ўменні крытычна ацэньваць інфармацыю, ранжы-

раваць яе, вызначаць галоўнае для сябе, шукаць схаваны сэнс. 

Самы ўдзячны момант у працэсе выкладання — пачуць ад вучня во-

кліч: “Ого! Дык вось яно што!” Настаўнік разумее, што менавіта ў гэты 

момант вучань пераходзіць на новы ўзровень ведаў ці набывае новы на-

вык і гатовы ісці далей. Якраз “глыбокае чытанне” тэкстаў, якому спрыяе 

медыяадукацыя, часта ўтрымлівае такія моманты.  

Мы прапануем спосаб разумення і аналізу любога медыятэксту, пры 

якім настаўнік выступае ў ролі фасілітатара [5]. Авалоданне гэтым мета-

дам — найважнейшы навык для ўсіх педагогаў, якія разумеюць сваю ро-

лю ў працэсе навучання і не жадаюць заставацца ў мінулым стагоддзі. 

Працэс аналізу медыядакументаў часта носіць назву “дэкадавання”, ці 

“дэканструкцыі” (адлюстроўваючы такім чынам ідэю, што ўсе медыятэк-

сты “сканструяваныя”). Дэкадаванне можа тычыцца як карцінкі, відэа, 

так і звычайнага тэксту, аўдыязапісу або іх спалучэнняў.  

Адзіны спосаб сфарміраваць уменне арыентавацца ў інфарма-

цыйнай прасторы, засцерагчыся ад маніпуляцый — выпрацаваць звычку 

задаваць сабе канкрэтныя пытанні, пералічаныя ў табліцы. Іх можна 

адаптаваць ці змяняць з улікам віду медыя, узросту вучняў, падрыхтава-

насці аўдыторыі і мэтаў навучання. Не ўсе пытанні будуць задавацца да 

кожнага медыяпаведамлення, і трэба ведаць, што пытанні часта маюць 

больш за адзін адказ. Каб вучань мог лягчэй выпрацаваць звычку даваць 

адказы, заснаваныя на фактычных звестках, амаль кожнае пытанне 

павінна суправаджацца доказам (адказамі на пытанні: Чаму вы так 

лічыце? Што вымушае вас так думаць?). Канчатковая мэта — навучыць 

вучня задаваць гэтыя пытанні сабе ўвесь час.  
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Пытанні для аналізу медыятэксту [1] 

Аўтарства і аўдыторыя 

Аўтары Хто гэта зрабіў? 
Мэты Навошта гэта было зроблена? 

Каму адрасавана пасланне і чаму вы так думаеце? 
Эканоміка Хто за гэта заплаціў? 

Каму належыць выданне? 
Уздзеянне Хто можа атрымаць карысць ад гэтага паслання? 

Каму можа быць нанесена шкода? 
Ці карыснае гэтае паведамленне для мяне і людзей, 
падобных да мяне? 
Што аўтар хоча, каб я запомніў? 

Адказ Што я магу зрабіць у адказ на гэтае паведамленне? 

Паведамленне і значэнне 

Змест Пра што гэтае паведамленне (і што прымушае мяне 
так думаць)? 
Якіх высноў ад мяне хацелі? 
Якія ідэі, каштоўнасці, інфармацыя і/ці пункты 
гледжання даносяцца ці навязваюцца? 
Што важнае засталося недагавораным? 

Метады Якія тэхнікі данясення інфармацыі выкарыстоў-
ваюцца і чаму? 

Інтэрпрэтацыя Ці могуць розныя людзі зразумець гэтае паведам-
ленне па-рознаму? 
Як я зразумеў(-ла) гэтае паведамленне і што я даве-
даў(-ла)ся пра сябе, зыходзячы з маёй рэакцыі або 
дадзенага тлумачэння? 

Рэпрэзентатыўнасць і рэальнасць 

Кантэкст Калі паведамленне было падрыхтаванае? 
Пры якіх абставінах? 
Дзе і як яно распаўсюджана? 

Давер Гэта факт, чыёсьці меркаванне, інтэрпрэтацыя ці 
нешта яшчэ? 
Наколькі праўдападобна гэта (і чаму вы так думае-
це)? 
Якая крыніца інфармацыі, ідэй або сцвярджэнняў? 
Ці можна давяраць гэтай крыніцы? 

Вучні могуць выконваць дэкадаванне індывідуальна, у форме пісь-

мовага задання, але ў цэлым калектыўнае прачытанне, якое выконваец-

ца ў парах ці групах, больш эфектыўнае. У такой сумеснай працы на-

стаўнік накіроўвае працэс аналізу і абмеркавання з дапамогай пытанняў. 

Такая калектыўная дзейнасць — магутны спосаб развіцця навыкаў кры-

тычнага мыслення адначасова з выкладаннем базавага зместу. 
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II. Магчымасці фарміравання медыяграматнасці

на ўроках фізікі 

Навучанне фізіцы звязана з сістэматызацыяй і абагульненнем ведаў 

аб з’явах рэальнага свету. Медыяадукацыя, інтэграваная ў школьны курс 

фізікі, накіравана фактычна на той жа вынік, што і навучанне фізіцы, а 

менавіта сфарміраваць: 

— разуменне, якія з’явы і падзеі адбываюцца ў навакольным свеце; 

— валоданне неабходнымі ведамі для іх тлумачэння; 

— уменні выкарыстоўваць гэтыя веды на практыцы. 

Навучальны матэрыял і сродкі навучання па сваёй прыродзе полі-

функцыянальныя і могуць служыць асновай для дасягнення мэтаў як 

фізікі, так і медыяадукацыі. Таму на ўроку фізікі па-ранейшаму вядучай 

застаецца фізіка, а медыяадукацыя, укліньваючыся ў працэс навучання 

фізікі, узбагачае яго новымі метадычнымі прыёмамі і формамі працы. 

Падрыхтоўка і формы правядзення вучэбных заняткаў 

1. Урокі-канферэнцыі

 Канферэнцыя як форма правядзення ўрока развівае ў вучняў на-

ступныя кампетэнцыі: аналізаваць і сінтэзаваць інфармацыю, задаваць 

пытанні і адказваць на іх, разгортваць дыскусіі, падмацоўваць свае 

сцвярджэнні аргументамі і г.д. Змест вучэбнага матэрыялу на ўроках-

канферэнцыях павінен выклікаць у дзяцей эмацыянальны водгук, зада-

вольваць  патрэбы ў новай інфармацыі, у дзейнасці. Па гэтай прычыне 

пры вызначэнні тэматыкі дакладаў пажадана адбіраць тыя тэмы, якія 

маюць на ўвазе прымяненне раней атрыманых ведаў (часцей за ўсё гэта 

пытанні па вывучаемай тэме, не ў поўнай меры раскрытыя настаўнікам), 

праблемныя пытанні, пытанні будучага, пытанні найбольш эфектыўнага 

прымянення фізічных тэорый у тэхнічных прыладах і г.д. 

Падрыхтоўка да ўрока праводзіцца наступным чынам. Настаўнік 

размяркоўвае ролі паміж вучнямі: адна частка з іх становяцца экспер-

тамі-спецыялістамі па разглядаемых пытаннях, другая частка — журна-

лістамі, якія ў ходзе ўрока задаюць пытанні экспертам. Адзін вучань вы-

конвае роль аналітыка, адзін — фотарэпарцёра. 

Вучні-эксперты атрымліваюць хатняе заданне больш глыбока азнаё-

міцца з вывучаемай праблемай. У асноўным гэтае знаёмства праду-

гледжвае падрыхтоўку дакладаў-паведамленняў. Выкладанне матэрыялу 

будуецца не як адказ на канкрэтнае пытанне, а ў выглядзе сувязнога рас-
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крыцця тэмы. Эксперт, распавядаючы матэрыял, што знаходзіцца ў зоне 

яго адказнасці, фармулюе адпаведны адказ. Вучні падбіраюць цікавую 

інфармацыю па тэме ў дадатковай літаратуры і інтэрнэце, рыхтуюць 

прэзентацыю. Навучэнцы-эксперты праводзяць дэманстрацыі і адказ-

ваюць на пытанні навучэнцаў-журналістаў. 

Журналісты вызначаюць, прадстаўнікамі якога (рэальнага ці выду-

манага) медыя — газеты, часопіса, радыё, тэлебачання — яны з'яўля-

юцца. Часам навучэнцы аб’ядноўваюцца ў прэс-групы, загадзя скла-

даюць некалькі пытанняў групе экспертаў. 

Навучэнец-аналітык аналізуе ступень дасягнення мэтаў, дае ацэнку 

працы кожнага ўдзельніка згодна з крытэрыямі. Праз 2—3 дні пасля 

канферэнцыі навучэнец-фотарэпарцёр прадстаўляе класу свой праект у 

выгглядзе газеты ці прэзентацыі. 

Настаўнік фізікі Ліцэя Беларуска-Расійскага ўніверсітэта г. Магілёва 

А.Э.Плятнёў прапануе наступныя заданні для падрыхтоўкі канферэнцыі, 

зыходзячы з тых роляў, якія выбіраюць для сябе навучэнцы. 

НАВУКОВЕЦ 

1. Старанна прааналізуйце матэрыял па вашай тэме ў падручніку.

2. Падбярыце цікавую інфармацыю па тэме ў літаратуры і інтэрнэце.

3. Падрыхтуйце кароткі план даклада:

3.1. Прывітальнае слова (Добры дзень, паважаныя калегі і прадстаў-

нікі прэсы, я ... прадстаўляю вашай увазе даклад па тэме “...”) 

3.2. Актуальнасць Вашай працы 

3.3. Пункт 1 

3.4. Пункт 2 

3.5. ... 

3.6. Заключэнне па кожным пункце 

3.7. Падзяка слухачам, прапанова да дыялогу (Дзякуй за ўвагу, калі 

ёсць пытанні, то я гатовы на іх адказаць). 

4. Падрыхтуйце мультымедыйную прэзентацыю, якая будзе адлюст-

роўваць асноўныя тэзісы Вашага выступлення, законы, формулы. Су-

правадзіце свой выступ маляўнічымі ілюстрацыямі. Прэзентацыя можа

быць выканана ў любой зручнай для Вас праграме (Microsoft Power

Point, Microsoft Visio і г.д.). Напрыклад, відэафільм, выкананы з дапамо-

гай Windows Movie Maker, дазволіць Вам накласці голас на відэашэраг, і

Вы дакладна выканаеце рэгламент выступлення (7 хвілін).

5. Прыдумайце сабе цікавую пасаду і вучонае званне, зрабіце прыгожы

бэйдж.
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ЖУРНАЛІСТ 

1. Старанна прааналізуйце матэрыял па вывучанай тэме ў падручніку.

2. Падбярыце цікавую інфармацыю па тэме ў дадатковай літаратуры і

інтэрнэце.

3. Прыдумайце, прадстаўніком якога СМІ Вы хочаце быць на канферэн-

цыі, на якой пасадзе ў ім працуеце.  Зрабіце сумесна з калектывам пры-

гожую вокладку для Вашага выдання.

4. Падрыхтуйце не менш за два цікавыя пытанні і знайдзіце да іх пра-

вільныя адказы.

5. Можна (але не трэба) падабраць пытанне, на якое не змогуць адказаць

не толькі “навукоўцы”, але і настаўнік.

6. Навучыцеся правільна слухаць і задаваць пытанні.

ФОТАРЭПАРЦЁР 

1. Старанна прааналізуйце матэрыял па вывучанай тэме ў падручніку.

2. Падбярыце цікавую інфармацыю па тэме ў дадатковай літаратуры і

інтэрнэце. Падбярыце цікавыя ілюстрацыі.

3. Зарадзіце акумулятары фотаапарата.

4. Зафіксуйце самыя цікавыя сітуацыі на канферэнцыі: адкрыццё, да-

клады, дэманстрацыі, працэсы абмеркавання ...

5. Запішыце пералік дакладаў, самых цікавых пытанняў і нестандартных

сітуацый.

6. Па выніках канферэнцыі выпусціце газету, стварыце прэзентацыю або

старонку ў інтэрнэце.

АНАЛІТЫК 

1. Старанна прааналізуйце матэрыял па вывучанай тэме ў падручніку.

2. Падбярыце цікавую інфармацыю па тэме ў дадатковай літаратуры і

інтэрнэце.

3. Уважліва выслухаўшы ўсе паведамленні, пытанні і дыскусіі, паспра-

буйце спачатку вылучыць самыя цікавыя і прыемныя моманты кан-

ферэнцыі, самых актыўных удзельнікаў, самыя цікавыя даклады, а по-

тым карэктна раскажыце пра недахопы і недакладнасці, заўважаныя Ва-

мі як у адказах, так і ў арганізацыі канферэнцыі.
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Прыкладныя тэмы для правядзення канферэнцый: 

 “Электрычны ток у розных асяроддзях”,

 “Актуальныя пытанні сучаснай энергетыкі”,

 “Цеплавыя рухавікі: “за” і “супраць”,

 “Ваганні ў прыродзе і тэхніцы”,

 “Ядзерная энергетыка: праблемы і перспектывы”,

 “Дзейнасць чалавека і ахова навакольнага асяроддзя”,

 “Простыя механізмы ў жыцці чалавека”,

 “Сілы ў прыродзе і тэхніцы”,

 “Электрамагнітныя хвалі”.

2. Перакуленыя  ўрокі
Перакуленыя ўрокі ўтрымліваюць вялікі патэнцыял для медыя-

адукацыі вучняў. Арганізацыя перакуленых урокаў дазваляе:  

 навучыць вучняў успрымаць і перапрацоўваць інфармацыю, якая

перадаецца па каналах СМІ; 

 уключыць пазашкольную інфармацыю ў кантэкст фізічнай аду-

кацыі, у сістэму фарміруемых у фізіцы ведаў і ўменняў; 

 фарміраваць уменні знаходзіць, апрацоўваць, перадаваць і пры-

маць неабходную інфармацыю, у тым ліку з выкарыстаннем рознага тэх-

нічнага інструментарыя. 

Школьнікаў, якія жывуць у інфармацыйным свеце, неабходна ву-

чыць ствараць сваю ўласную інфармацыю. Любы настаўнік скажа, што 

нашы дзеці ў пераважнай большасці дрэнна кажуць і яшчэ горш пішуць. 

Гэта вынік таго, што на ўроках вучні больш слухаюць і менш кажуць 

самі. Паводле даследаванняў Г.П. Цайлінгера, каля 80% вербальнай ву-

чэбнай актыўнасці прыпадае на долю настаўніка, астатнія 20% размяр-

коўваюцца прыкладна сярод 30 вучняў класа! Перакулены ўрок стварае 

умовы, каб дзеці, адпрацаваўшы тэарэтычны матэрыял дома, на занят-

ках задавалі шмат пытанняў, і такім чынам стваралася дыскусійная пра-

стора. 

Сутнасць мадэлі перакуленага ўрока заключаецца ў тым, каб пры-

цягнуць вучняў да рэальнай дзейнасці на ўроку, а не сумнага запісвання 

за настаўнікам. Для гэтага мяняецца змест хатняй працы і працы на ўро-

ку. Вучні атрымліваюць у якасці хатняга задання навучальнае відэа ці 

электронны адукацыйны рэсурс для вывучэння новага матэрыялу. Да 

наступнага ўрока яны павінны яго ўважліва прагледзець і выканаць за-

данні: сфармуляваць пытанні, скласці схему, табліцу і інш. Гэта яны мо-

гуць зрабіць у любы зручны для іх час, у зручным месцы, прагледзеўшы 
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пры неабходнасці некалькі разоў складаныя тэарэтычныя блокі. На ўро-

ку настаўнік арганізуе сумесную дзейнасць па вывучанай тэме: абмер-

каванне ўзніклых пытанняў,  рашэнне задач, стварэнне міні-праектаў, 

складанне алгарытмаў, правядзенне эксперыментаў і г.д. Калі пера-

кулены ўрок ўжываць правільна, вучні выкарыстоўваюць час на ўроку не 

для слухання аповеду настаўніка аб новым матэрыяле, а для групавой 

працы, рашэння задач, а магчымасці сеткі — для чытання, прагляду ві-

дэа і іншых навучальных матэрыялаў па-за школай. Такім чынам, атры-

моўваецца выкарыстоўваць перавагі абодвух навучальных асяроддзяў — 

анлайну і школы.  

3. Метад кейсаў (case study)

Прымяненне кейсавых практык пры навучанні фізіцы можна 

разглядаць як магчымасць перанесці практычную задачу з жыцця ва 

ўрочную або пазаўрочную дзейнасць навучэнцаў. Кейсы садзейнічаюць 

развіццю ў вучняў навыкаў рашэння практычных задач, крытычнага 

мыслення, аналізу інфармацыі. Для стварэння кейсаў выкарыстоўваюц-

ца розныя медыярэсурсы. У ходзе навучання даследчай дзейнасці на 

ўроках фізікі дзяцей можна навучаць медыяграматнасці: здольнасці 

знайсці доступ да медыяпрадуктаў, аналізу ўсіх іх формаў, перапрацоўцы 

інфармацыі. 

Прапанаваныя на традыцыйных школьных ўроках задачы, як вядо-

ма, маюць выразна сфармуляваную ўмову. Вучням у большасці  вядомыя 

метады рашэння, ад іх патрабуецца проста ўзяць з падручніка пэўныя 

формулы і прымяніць іх на практыцы. У рэальным жа жыцці задачы і 

праблемы амаль заўсёды зададзены няяўна, не маюць дакладных межаў, 

“засмечаныя” іншай інфармацыяй, і чалавеку, які ніколі раней не суты-

каўся з падобнымі задачамі, даводзіцца не заўседы проста. Тэхналогія 

“case study” прывучае вучняў да вырашэння падобных задач.   

Якая сітуацыя можа быць створана на ўроку фізікі з дапамогай кейс-

метаду? Часцей за ўсё гэта сітуацыя, звязаная з вывучэннем фізікі, якая 

адпавядае наступным умовам: 

• вывучэнне апошніх навуковых адкрыццяў і магчымыя напрамкі іх

прымянення; 

• сучасная актуальная праблема (вырашэнне якой у асноўным звя-

зана з веданнем фізічных законаў), здольная даць працяг сітуацыі ў бу-

дучыні; 

• тыповая сітуацыя, якая супадае ў галоўным — “тэорыі” пытання;
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• мноства інфармацыі, аналіз якой не трывіяльны і патрабуе пошуку

дадатковай інфармацыі. 

У якасці прыкладу можна прывесці наступныя тэмы, вывучэнне якіх 

можна ажыццявіць з дапамогай кейса:  

• “Рашэнне энергетычнай праблемы ў раёне, дзе вы жывяце”,

• “Сучасныя энергетычныя крыніцы: перавагі і недахопы”,

• “Выпраменьванні. Сучаснае прымяненне выпраменьванняў: ка-

рысць і шкода” і іншыя. 

Кейс 1. Пры правядзенні ўрока ў 11 класе па тэме “Вытворчасць элек-

трычнай энергіі” можна выкарыстаць групавую работу з наступнай кейс-

сітуацыяй. 

З артыкула “БОМБА ЗАПАВОЛЕНАГА ДЗЕЯННЯ” 

За рысай горада Жодзіна, літаральна ў некалькіх кіламетрах ад яго, 

блізу пасёлка Белая Лужа знаходзіцца палігон Жодзінскай жыллёва-ка-

мунальнай гаспадаркі (ЖКГ) па пахаванні цвёрдых бытавых адходаў 

(ЦБА). Раней ужо згадвалася на сайце www.zhodzina.by пра яго перапоў-

ненасць. Але акрамя гэтай праблемы ёсць яшчэ адзін фактар, які вядзе 

да рэальнага экалагічнага забруджвання горада і найбліжэйшых вёсак. 

Такім чынам, каб унесці яснасць у гэтую справу, мы звярнуліся за 

кампетэнтным меркаваннем да намесніка старшыні Беларускай партыі 

“Зялёныя”, дырэктара смеццесартавальнай станцыі “Заходняя” г. Мінска 

Дзмітрыя Кучука: 

— Тое, што адбываецца на палігоне Жодзінскай ЖКГ у Белай Лу-

жыне, уяўляе сабой “рэактар” запаволенага дзеяння, так як назапаша-

ныя запасы так званага звалачнага газу, па сваіх уласцівасцях параў-

нальнага з метанам, свабодна выходзяць у вольнае паветра, часткова 

загараюцца і ўтвараюць незлічоную колькасць лакальных пажараў у кат-

лаване звалкі, што наўпрост адбіваецца на здароўі жыхароў найблі-

жэйшых раёнаў Жодзіна і навакольных вёсак, гэтак жа гэты газ наўпрост 

уплывае негатыўным чынам на ўсім вядомае глабальнае пацяпленне, 

так як звалачны газ, трапляючы ў атмасферу, знішчае азонавы пласт. 

Пры далейшым выкарыстанні палігона з парушэннем усіх існуючых 

нормаў, магчыма ўзгаранне, якое будзе вельмі складана патушыць нават 

вялікай колькасцю пажарнай тэхнікі, падобныя прыклады былі ў 

Мінску. 

Адным з найважнейшых і небяспечных момантаў у існуючай сіту-

ацыі з’яўляецца адсутнасць бар’ера для пранікнення атрутных рэчываў 

звалкі ў грунтавыя воды, што цалкам супярэчыць заканадаўству, якое 
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існуе зараз. Пры распрацоўцы палігона павінна была быць закладзена 

спецыяльная падушка, якая выконвае функцыю бар’ера, аднак пры ця-

перашнім пашырэнні плошчы звалкі гэты момант не быў захаваны, 

ЖКГ проста выкапала катлаван і хавае там адходы, насуперак усім 

прынятым нормам. Мне здаецца, што і пад асноўнай пляцоўкай палігона 

няма ніякай падушкі. Так што з дажджамі, раставаннем снегу ўвесь ат-

рутны патэнцыял палігона трапляе ў калодзежы, рэкі і грунтавыя воды 

найбліжэйшых тэрыторый. Неабходна праводзіць пастаянны маніто-

рынг экалагічнай бяспекі, праз спецыяльныя свідравіны праводзіць за-

меры для вызначэння стану грунтавых вод. Паколькі горад Жодзіна да-

волі вялікі і будзе толькі расці, роўна гэтак жа як і дабрабыт грамадзян — 

адходаў менш дакладна не будзе, а значыць, гэтая праблема будзе толькі 

абвастрацца. 

Пытанні да кейса: 

1. Якія экалагічныя праблемы нясе існаванне звалкі каля горада Жодзі-

на? (1 група)

2. Якія магчымы варыянты, з пункту гледжання фізікі, выкарыстання

шкоднага газу? (2 група).

3. Якія меры неабходна прымаць, каб паменшыць уздзеянне звалкі на

навакольнае асяроддзе? (3 група).

Кейс 2. Тэма “Цеплаабмен. Віды цеплаабмену” 

1. У нядаўні час у навуковай літаратуры сталі зноў з’яўляцца паве-

дамленні аб дзіўных з’явах у пералётных беражанак і ластавак. То ў ад-

ным, то ў іншым зацішным месцы выяўлялі вялікія навалы змярцвелых 

птушак. Такія выпадкі назіраліся, як правіла, у час восеньскіх або вясно-

вых пералётаў у халоднае, пахмурнае надвор’е. Падчас здранцвення ў 

беражанак тэмпература зніжаецца да 20°—25° С. 

2. У Эстоніі ў канцы жніўня 1959 г. у час пахаладання, якое супра-

ваджалася моцным ветрам і дажджом, загінула мноства ластавак, 70—

80% з якіх былі маладымі вясковымі ластаўкамі. Даныя аб гібелі птушак 

прыйшлі тады з 71 населенага пункта. Усяго было знойдзена 4500 мёрт-

вых ластавак. 

3. Калібры — сямейства дробных птушак. Існуе быольш за трыста ві-

даў калібры. Тэмпература цела — няўстойлівая. Цеплакроўнымі яны бы-

ваюць падчас руху, гэта значыць на працягу ўсяго дня, а з надыходам 

цемры птушкі спяшаюцца сесці на галінку. Пры гэтым тэмпература іх 

цела рэзка зніжаецца да 17° С, і калібры ўпадае ў здранцвенне. 
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Пытанні да кейса: 

1. Праверце даныя аб прадстаўленых падзеях на даставернасць.

2. Чаму падчас пахаладання птушкі ўпадаюць у здранцвенне ці гінуць?

Якія віды цеплаабмену трэба ўлічваць?

3. Як можна дапамагчы птушкам?

Кейс 3. У дадзеным выпадку выкарыстоўваецца баскетметад работы з 

кейсам — метад працы з дзелавой або тэхнічнай інфармацыяй 

(https://multiurok.ru/blog/kieis-mietod-effiektivnyi-mietod-pri-izuchienii-fizik-i.html) 

Прынцып работы ЗВЧ-печы 

Мікрахвалевая печ, або ЗВЧ-печ — гэта электрапрыбор, які выка-

рыстоўваецца ў побыце для хуткага прыгатавання або падагрэву ежы, 

размарожвання прадуктаў з выкарыстаннем электрамагнітных хваляў 

дэцыметровага дыяпазону (звычайна з частатой 2450 МГц). У прамыс-

ловасці гэтыя печы выкарыстоўваюцца для сушкі, размарозкі, плаў-

лення пластмас, разагрэву клеяў, абпалу керамікі і г. д. У адрозненне ад 

класічных печаў (напрыклад, духоўкі або рускай печы) разагрэў пра-

дуктаў у мікрахвалевай печы адбываецца не толькі з паверхні, але і па 

аб’ёме прадукту, які змяшчае палярныя малекулы (напрыклад, вады), 

так як радыёхвалі дадзенай частаты пранікаюць і паглынаюцца харчо-

вымі прадуктамі на глыбіні прыкладна 2,5 см. Гэта скарачае час раза-

грэву прадукту. 

Нагрэў у печы заснаваны на прынцыпе так званага “дыпольнага 

зруху”. Малекулярны дыпольны зрух пад дзеяннем электрычнага поля 

адбываецца ў матэрыялах, якія змяшчаюць палярныя малекулы. Энер-

гія электрамагнітных ваганняў поля прыводзіць да пастаяннага зруху 

малекул, выбудоўвання іх уздоўж сілавых ліній поля, што і называецца 

дыпольным момантам. А так як поле пераменнае, то малекулы перыя-

дычна мяняюць кірунак. Зрушваючыся, малекулы “разгойдваюцца”, су-

тыкаюцца, налятаюць адна на адну, перадаючы энергію суседнім мале-

кулам у гэтым матэрыяле. Паколькі тэмпература прама прапарцыйная 

сярэдняй кінетычнай энергіі руху атамаў або малекул у матэрыяле, 

значыць, такое мяшанне малекул па вызначэнні павялічвае тэмпературу 

матэрыялу. Такім чынам, дыпольны зрух — гэта механізм пераўтварэння 

энергіі электрамагнітнага выпраменьвання ў цеплавую энергію матэ-

рыялу. 

Нагрэў у мікрахвалевай печы ў выніку дыпольнага зруху пад дзе-

яннем пераменнага электрычнага поля залежыць ад характарыстык ма-

лекул і міжмалекулярных узаемадзеянняў у асяроддзі. Для лепшага на-

https://multiurok.ru/blog/kieis-mietod-effiektivnyi-mietod-pri-izuchienii-fizik-i.html
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грэву частату пераменнага электрычнага поля трэба ўсталяваць такім 

чынам, каб за паўперыяд малекулы паспелі цалкам перабудавацца. 

Паколькі вада ўтрымліваецца практычна ва ўсіх прадуктах, частату ЗВЧ 

выпраменьвальніка мікрахвалевай печы падабралі для лепшага раза-

грэву менавіта малекул вады ў вадкім стане, у той час як лёд, тлушч і цу-

кар награваюцца значна горш. 

Мікрахвалевае выпраменьванне не можа пранікаць унутр металіч-

ных прадметаў, таму немагчыма прыгатаваць ежу ў металічным посудзе. 

Металічны посуд і металічныя прыборы (лыжкі, відэльцы), змешчаныя 

ў печы ў працэсе награвання, могуць вывесці яе з ладу. 

Непажадана змяшчаць у мікрахвалевую печ посуд з металічным 

напыленнем (“залатой аблямоўкай”), паколькі нават гэты тонкі пласт 

металу моцна награваецца віхравымі токамі, што можа разбурыць посуд 

у вобласці металічнага напылення. Нельга награваць у мікрахвалевай 

печы вадкасць у герметычна зачыненых ёмістасцях і цэлыя птушыныя 

яйкі — з-за моцнага выпарэння вады ўнутры іх ствараецца высокі ціск і, 

з прычыны гэтага, яны могуць падарвацца. Падчас разагрэву ў мікра-

хвалёўцы вады таксама быць асцярожнымі, бо вада здольная да пера-

гравання, гэта значыць, да награвання вышэй за тэмпературу кіпення. 

Перагрэтая вадкасць можа амаль імгненна ўскіпець ад неасцярожнага 

руху. Гэта тычыцца не толькі дыстыляванай, але любой вады, у якой 

утрымліваецца мала ўзважаных часціц. Чым больш гладкай і адна-

стайнай з’яўляецца ўнутраная паверхня пасудзіны з вадой, тым вышэй 

рызыка. Калі ў пасудзіны вузкае рыльца, то існуе вялікая верагоднасць, 

што ў момант пачатку кіпення перагрэтая вада выльецца і абпаліць рукі. 

Пытанні да кейса: 

1. Ці знаемы вам гэты прыбор? Якая інфармацыя была для вас новай, а 

якая ўжо была вядома? 

2. Ці сустрэліся  вам незнаёмыя тэрміны ў кейсе? Як можна даведацца іх 

значэнне? 

3. У чым перавагі і недахопы выкарыстання названага прыбора ў по-

быце?  

4. Якія меры бяспекі трэба выконваць пры працы з гэтым побытавым 

прыборам? Складзіце памятку. 

5. Абапіраючыся на дадзены кейс, пастаўце для сябе задачы да на-

ступнага ўрока. 
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4. Метад “Ведаем — хацелі б даведацца — даведаліся” 

Пры вывучэнні новай тэмы можна падключыць медыяграматнасць, 

прапаноўваючы апытанне ў стылі В—Х—Д (ведаем — хацелі б даведацца 

—даведаліся). 

Змест пытання “Што вы ўжо ведаеце па гэтай тэме?” можна сфар-

муляваць іншыя пытанні: “Дзе вы ўзялі гэтую інфармацыю або на чым 

грунтуецца вашае ўяўленне аб гэтым?  Што было крыніцай інфарма-

цыі?”. Калі крыніцай будзе медыярэсурс, то звярнуць на яго ўвагу. 

Можна абмеркаваць яго ўплыў на асабістыя веды. 

Пытанне “Што хацелі б даведацца?” можна істотна ўдакладніць: 

“Дзе мы можам знайсці дакладную інфармацыю па тэме?”. Прапануйце 

выкарыстоўваць розныя тыпы крыніц, абмяркоўваючы перавагі атры-

манай з іх інфармацыі. У якіх выпадках чалавек з найбольшай эфектыў-

насцю можа скарыстацца аўдыёвізуальным сродкам або вэб-рэсурсам у 

параўнанні з друкаваным тэкстам (напрыклад, праз актуальнасць, 

важнасць візуальных характарыстык або магчымасць дэманстрацыі)? 

Пытанне “Што мы даведаліся?” ўдакладняем наступным чынам: 

“Якія крыніцы былі найбольш дакладнымі і дапамаглі лепшым чынам 

засвоіць тэму?” Мэтазгодна паразважаць усім класам пра карысць 

розных крыніц, якія мы выкарыстоўвалі, і пра недахопы кожнай з іх. 

Такім чынам, фарміраванне ў школьнікаў крытычнага стаўлення да 

паведамленняў СМІ, выкарыстанне ў навучальным працэсе новых 

метадычных прыемаў, форм і сродкаў навучання фізікі і медыяадукацыі 

спрыяе не толькі атрыманню больш трывалых і ўсвядомленых фізічных 

ведаў, але і фарміраванню медыйнай граматнасці.  
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III. Відэаграматнасць 

1. Даследаванне мастацкіх фільмаў 

Не сакрэт, што сучасныя школьнікі ў большасці сваёй візуалы. А 

гэта значыць, што наяўнасць у інфармацыйным паведамленні відэа-

сюжэта прыцягвае значна больш увагі. Большасць падлеткаў у першую 

чаргу рэагуюць на навіну, якая суправаджаецца прыгожай карцінкай ці 

відэаролікам. У той жа час ставіцца да кіно ці відэаролікаў трэба кры-

тычна.  

У наш час многія навукова-папулярныя фільмы зроблены ў манеры 

падачы  навуковай сенсацыі. А мастацкія фільмы і серыялы змяшчаюць 

шмат фантазій, якія супярэчаць законам фізікі. Таму мэтазгодна вы-

карыстоўваць іх на ўроку ці пры падрыхтоўцы да яго пры змешаным 

навучанні.  

Калі настаўнік вырашыць выкарыстаць фрагмент фільма на ўроку, 

то ён павінен памятаць, што відэафрагмент не павінен быць даўжэй за 5 

хвілін. А калі заданне даецца на дом, то трэба даць канкрэтную спасылку 

на відэа з указаннем інтэрвала хвілін прагляду. 

Прывядзем прыклад выкарыстання на ўроку відэафрагмента мас-

тацкага фільма. Распрацоўка ўрока па тэме “Закон сусветнага прыцяг-

нення”. Акрамя адпрацоўкі практычных навыкаў, прадугледжанай ву-

чэбнай праграмай па фізіцы, на гэтым ўроку вучні фарміравалі медый-

ныя ўменні. Яны шукалі памылкі і правяралі дакладнасць інфармацыі, 

выкарыстоўваючы прадметныя веды. На ўроку ўсім навучэнцам было ці-

кава даведацца, як з дапамогай ведаў па фізіцы можна распазнаць не-

дакладнасці, якія дапускаюць кінематаграфісты ў фільме.  

Агульныя метадычныя заўвагі пра ўрок, якія тычацца яго медыя-

кампаненты. 

Навучальная мэта: да канца ўрока вучні: 

• будуць умець рашаць разліковыя задачы з прымяненнем закона 

сусветнага прыцягнення; 

• змогуць праверыць праўдзівасць медыяінфармацыі, выкарыстоў-

ваючы веды па фізіцы. 

Настаўнік прапануе паглядзець фрагменты фільма “Гравітацыя” і 

запісаць лічбавыя значэнні фізічных велічынь, якія навучэнцы пачуюць 

у фільме. 
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Відэафрагменты: 

https://drive.google.com/open?id=0B9VvtmwWQKEhVHZvZnB5bzBjZXM 

https://drive.google.com/open?id=0B9VvtmwWQKEhNFVSQ2tHMHp5cVE  

Гэта стварае вучэбную сітуацыю, якая садзейнічае ўзнікненню кры-

тычных адносін да матэрыялу відэафрагментаў, а таксама дапамагае 

навучэнцам усвядоміць мэты ўрока праз пытанні: 

• Як вы думаеце, якім чынам змест фрагментаў фільма звязаны з ву-

чэбным матэрыялам, што мы паўтарылі? 

• Ці зможам мы праверыць дакладнасць інфармацыі, выкарыстоў-

ваючы веды па фізіцы і ўменні рашаць задачы? 

Потым мэта ўрока фармулюецца словамі вучняў: 

  навучыцца рашаць задачы;  

  правесці экспертызу па пошуку фізічнай памылкі, якую, магчыма, 

зрабілі аўтары фільма. 

 

Каментарыі да відэафрагментаў 
 

У эпізодзе №1 фільма “Гравітацыя” астранаўтам паведамляюць, што 

абломкі касмічнай станцыі рухаюцца на іх з хуткасцю 20000 міль/г (што 

адпавядае 8,94 км/с) і абяцаюць, што яны праляцяць міма. Аднак гэтая 

хуткасць бóльшая за першую, але меншая за другую касмічную хуткасць. 

Арбіта такіх абломкаў будзе мець форму эліпса, таму верагоднасць су-

тыкнення іх або абломкаў іншых спадарожнікаў, разбураных першымі 

абломкамі, з астранаўтамі ўсё ж існуе, што і адбылося пазней па сюжэце 

фільма. 

У эпізодзе №2 паведамляецца, што астранаўты знаходзяцца на арбі-

це, па якой абломкі станцыі рухаюцца да іх (даганяюць астранаўтаў) з 

хуткасцю 80000 км/г (што складае 22,2 км/с) і з перыядам 90 хвілін. 

Такой сітуацыі быць не можа, бо хуткасць абломкаў бóльшая за трэцюю 

касмічную хуткасць, і яны не толькі пакінуць арбіту Зямлі, але паляцяць 

за межы Сонечнай сістэмы, не вяртаючыся. Таму праз 90 хвілін астра-

наўты не могуць сустрэцца з абломкамі зноў. Да таго ж, перыяд у 90 

хвілін адпавядае руху спадарожнікаў па кругавой арбіце вакол Зямлі. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B9VvtmwWQKEhVHZvZnB5bzBjZXM
https://drive.google.com/open?id=0B9VvtmwWQKEhNFVSQ2tHMHp5cVE
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Фізічныя памылкі ў мастацкіх фільмах [2] 

Назва фільма Памылка Тэма 

“Армагедон” Наяўнасць моцнай гравітацыі і 

атмасферы на астэроідзе, магчы-

масць пажару. Паказваюць лю-

дзей усяго свету ў чаканні старту 

карабля, але чамусьці ва ўсіх кра-

інах у гэты момант разгар дня. 

Па колькасці фізічных памылак 

Армагедон — відавочны лідар. У 

NASA гэты фільм паказваюць у 

навучальных мэтах. Выканаў-

шым  заданне лічыцца той, хто 

знойдзе ўсе 168 фізічных неад-

паведнасцяў. 

Сіла 

прыцягнення. 

Закон сусветнага 

прыцягнення. 

Атмасферны  

ціск 

 

“Анёлы і дэманы” Антырэчыва не здабываюць у та-

кой колькасці, немагчыма захоў-

ваць і тым больш транспарта-

ваць яго ў такім аб’ёме. 

Элементарныя 

часціцы 

“2012” Сонца пасылае на Зямлю магут-

ны паток нейтрына, з-за якога 

ядро планеты пераграваецца і па-

чынаюцца глабальныя катастро-

фы. Нейтрына — элементарная 

часціца, якая вельмі слаба ўзае-

мадзейнічае з рэчывам. Даклад-

ней, удзельнічае толькі ў слабым 

і гравітацыйным узаемадзеяннях 

і не можа выклікаць перагрэву 

ядра планеты. 

Элементарныя 

часціцы 

“Марсіянін” Бура ў пачатку фільма мае раз-

буральныя наступствы, але на 

Марсе атмасфера вельмі разра-

джаная, таму сіла ветру далёка не 

такая разбуральная, як на Зямлі. 

Планеты 

Сонечнай 

сістэмы 
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Назва фільма Памылка Тэма 

“Хуткасць” У фільме аўтобус прызямляецца 

дакладна на самым краі прорвы. 

Але калі ўзяць даныя з фільма і 

прымяніць формулы кінематыкі, 

становіцца відавочна, што аўто-

бус павінен прызямліцца значна 

далей ад абрыву. 

Рух цела, кінута-

га пад вуглом да 

гарызонту 

“Прыгоды 

Індыяны Джонса” 

Герой фільма ратуецца ад ядзер-

нага выбуху, забраўшыся ў ста-

рую лядоўню. 

Радыеактыўнасць 

“Зорныя войны” У космасе няма гукаў. Гук 

“Бэтмэн” Рэзкае паскарэнне і тармажэнне 

могуць прывесці да таго, што ў 

чалавека зламаюцца косткі. Вя-

роўка тут дапамагла б, толькі калі 

яна эластычная, як канат на “тар-

занцы”. Але героі спыняюцца 

раптоўна. 

Законы Ньютана 

“Паслязаўтра” Спуск паветра тэмпературай 

мінус 100 градусаў па Цэльсію з 

верхніх слаёў атмасферы — у вы-

ніку людзі імгненна замярза-

юць. Тэмпература паветра ў верх-

ніх пластах трапасферы, якая 

з’яўляецца ніжняй часткай атма-

сферы, вагаецца ад мінус 45 да 

мінус 75 градусаў. Апускаючыся, 

ён будзе сціскацца, што прывядзе 

да нагрэву. 

Першы закон 

тэрмадынамікі  

і прымяненне яго 

да розных ізапра-

цэсаў 

“Успомніць усё” У ліфце, які ідзе скрозь Зямлю, 

надыходзіць стан бязважкасці 

выразна ў цэнтры планеты. Па 

законах фізікі бязважкасць па-

вінна пачаць назірацца ўжо ў 

першую секунду свабоднага па-

дзення ліфта. 

Вага цела. 

Бязважкасць 
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Назва фільма Памылка Тэма 

“Кідок кобры” Лёд тоне ў вадзе. Закон Архімеда 

“Матрыца” Гераіня, знаходзячыся ў свабод-

ным падзенні, страляе з пістале-

таў, што павінна прывесці да кру-

чэння. 

Рэактыўны рух.  

Момант сілы 

“Флабер” Кінетычная энергія прыгучага 

це-ла ўзрастае пры кожным уда-

ры аб падлогу і столь. Гэта можа 

адбы-вацца за конт памяншэння 

ўнут-ранай энергіі, што прывядзе 

да змяншэння тэмпературы цела.  

Першы закон  

тэрмадынамікі 

“Любоў-морква” Калі алмаз апускаюць у ваду, ён 

становіцца нябачным. 

Праламленне 

святла 
 

Вельмі цікава аналізаваць не толькі мастацкія, але і дакументаль-

ныя фільмы. Паказальным з пункту гледжання медыядукацыі з’яўля-

ецца дакументальны фільм “Вода. Новое измерение”. Яго паказвалі на 

многіх тэлевізійных каналах, ён быў адзначаны шэрагам прэмій. Гавор-

ка ў фільме ідзе пра тое, што вада валодае памяццю, свядомасцю і нават 

можа рэагаваць на чалавечую дзейнасць. У фільме для гэтага прыво-

дзяцца інтэрвью сур’ёзных экспертаў: розных навукоўцаў, аднаго нобе-

леўскага лаўрэата. Нобелеўскі лаўрэат Курт Вютрых потым расказаў, 

што да яго прыходзіла здымачная група, якая задавала нейкія дзіўныя 

пытанні на працягу цэлай гадзіны. А потым падчас мантажу фільма былі 

выбраны дзве фразы, якія ўвогуле не былі звязаныя з вадой. Прывязка 

гэтага выказвання да кантэксту фільма была зроблена з дапамогай за-

кадравага тэкста. І ў гледачоў з’явілася ўпэўненасць, што нобелеўскі лаў-

рэат на самай справе падтрымлівае ідэю гэтай карціны. 

Яшчэ быў здзейснены звычайны рэжысёрскі трук. У пачатку фільма 

былі паказаны вядомыя і аўтарытэтныя навукоўцы, што павінна свед-

чыць аб сур’ёзнасці фільма. Потым сярод іх з’яўляецца японец Эмота 

Масару, які ў субцітрах проста названы “даследчыкам вады”. І да яго гле-

дачы па інерцыі таксама ставяцца сур’ёзна. А насамрэч гэты чалавек не 

навуковец. Менавіта ён пачынае распавядаць пра рэчы, не даказаныя 

навукай. У выніку аўтары фільма выбудоўваюць патрэбны ім кантэкст: 

здаецца, што ўсе людзі ў гэтым фільме згодны з даследчыкам-японцам. 

А на самай справе яны нават не ведалі пра яго існаванне і яго нена-

вуковыя, але зразумелыя шырокаму гледачу ідэі. Тое самае і з прадстаў-
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нікамі царквы. Іх выказванні змешаны з псеўданавуковай інфармацыяй 

такім чынам, што здаецца і царква падтрымлівае гэту бязглуздзіцу. 

У фільме нават ёсць такія памылкі, якія можа заўважыць вучань 

школы. На працягу фільма гучыць пытанне: “Чаму з усіх вадкасцяў у ва-

ды самае высокае паверхневае нацяжэнне?” Але сярод рэчываў, якія ў 

нармальных умовах знаходзяцца ў вадкім агрэгатным стане, найбольшае 

паверхневае нацяжэнне мае ртуць — 465⋅10-3 Н/м, а вада — толькі 73⋅10-3 

Н/м. У фільме ёсць таксама фраза: “Толькі вада — адзінае рэчыва на 

планеце — можа знаходзіцца ў трох станах (вадкім, цвёрдым і газапа-

добным)”. Вучні сярэдніх класаў школы ведаюць, што ў трох станах мо-

жа знаходзіцца практычна любое рэчыва, а вучні старэйшых класаў мо-

гуць дадаць, што нават адначасова, калі разглядаць “трайную кропку”. У 

фільме гучыць фраза: “Чаму яна (вада) з’яўляецца самым магутным рас-

тваральнікам на Зямлі?”. А тут спрачацца могуць не толькі фізікі, але і 

хімікі. Тая самая азотная або серная кіслата значна лепшы раства-

ральнік. 

 

2. Даследаванне кароткіх відэаролікаў 

Навучэнцы часта задаюць пытанні аб доследах, убачаных ў інтэр-

нэце, і просяць правесці і растлумачыць іх на ўроках. Сярод іх першае 

месца займаюць лайфхакі, убачаныя на Ютубе. Яны выклікаюць вялікую 

цікавасць дзяцей і маюць добры патэнцыял для выкарыстання на ўроках 

прыродазнаўчага цыкла з мэтай фарміравання прадметных ведаў і ме-

дыякампетэнцыі. Можна арганізаваць работу такім чынам, каб дзеці 

самастойна знаходзілі, аналізавалі і ўжывалі раней атрыманую інфар-

мацыю на ўроках фізікі для трактоўкі пастаўленага эксперыменту і 

абгрунтавання атрыманых вынікаў. Гэта павысіць матывацыю да вы-

вучэння прадмета і навучыць арыентавацца ў медыяпрасторы. 

Паняцце “лайфхак” паходзіць ад англійскіх словаў “life” і “hack”. 

Першае з іх азначае “жыццё”, другое — “узлом”. Іншымі словамі, даслоў-

на “lifehack” перакладаецца як “узлом жыцця”. Зараджэнне лайфхаку па-

чалося яшчэ ў васьмідзясятыя гады мінулага стагоддзя. Прыдумалі яго 

праграмісты, якія імкнуліся ўсё вакол аптымізаваць. Спачатку імі выка-

рыстоўвалася толькі адна частка слова — “hack”. Дадзены тэрмін азначаў 

эфектыўнае і хуткае рашэнне якой-небудзь праблемы. Некалькі пазней 

было дадазена слова “life”. У 2004 годзе брытанскі журналіст Дэні 

О’Браэн, які пісаў артыкулы пра камп’ютарныя тэхналогіі, прапанаваў 

выкарыстанне гэтага слова для вырашэння жыццёвых праблем пры да-

памозе камп’ютара. У 2011 годзе слова “лайфхак” з’явілася ў Оксфард-

скім слоўніку на онлайн-старонках. Іншымі словамі, лайфхак — гэта на-
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бор прыёмаў і парад, створаных спецыяльна для “ўзлому” і спрашчэння 

ўсіх сфер нашага жыцця. Яскравым прыкладам лайфхаку можна лічыць 

матэрыялы часопіса “Парады рыбалову”, а таксама турысту, агародніку, 

аўтааматару і інш. Адзін час была вельмі папулярная тэлевізійная 

перадача “очумелые ручки”, у якой дэманстраваліся розныя прыёмы — 

ні што іншае як лайфхакі. Лайфхакі закліканы вырашаць праблемы да-

статкова вялікай колькасці людзей, эканоміць іх час, сілы і грошы. Пры 

гэтым лайфхакі — гэта не стварэнне новага (не вынаходніцтва кола), а 

арыгінальнае прымяненне існуючага (як з кола зрабіць арыгінальны 

столік). Рэдактар сайта Лайфхакер.ру ў адпаведнасці з гэтым вылучае 

наступныя прыкметы лайфхаку: 

• арыгінальны, нестандартны погляд на праблему; 

• эканомія рэсурсаў (час, грошы, сілы і іншае); 

• спрашчэнне розных сфер жыцця (праца, адукацыя, адносіны, зда-

роўе, самаўдасканаленне і г.д.); 

• лёгкасць прымянення; 

• карысць для вялікай колькасці людзей. 
 

Для вывучэння матэрыялу з дапамогай лайфхакаў у якасці экспе-

рыментаў мы прапануем наступную паслядоўнасць дзеянняў. 

1 этап 

Даць вучням заданне знайсці лайфхак па пэўнай тэме ў інтэрнэце. 

Праверыць надзейнасць рэсурса, з якога ўзята інфармацыя. (На якім 

сайце апублікавана інфармацыя? Што можна сказаць пра гэты сайт? Ці 

пазначана крыніца інфармацыі? Хто аўтар інфармацыйнага паведам-

лення? З якой мэтай зроблена гэта паведамленне?) 

2 этап 

Параіцца з настаўнікам або бацькамі пра небяспечнасць правядзен-

ня вопыту. Зразумела, што пры вывучэнні свежасці яек праз закон Ар-

хімеда (свежае тоне, а старое ўсплывае) ніякай шкоды акрамя разбітага 

яйка быць не можа. А вось чыстка рэчаў рознымі сумесямі хімічных 

рэчываў можа прывесці да сумных наступстваў. 

3 этап 

Дома ці ў школе праверыць лайфхак на праўдзівасць. Падрыхтаваць 

і здзейсніць эксперымент. Зняць відэа або зрабіць фотаздымкі. Падрых-

таваць выступленне перад аднакласнікамі. Абавязкова патлумачыць, на 

падставе якіх фізічных (хімічных, біялагічных і г.д.) з’яў, законаў працуе 

дадзены лайфхак. Зрабіць выснову пра яго мэтазгоднасць. 

4 этап 

Прэзентацыя вынікаў работы на ўроку, на школьным сайце, у 

школьнай газеце з наступным абмеркаваннем. 
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Матэрыял лайфхаку можна выкарыстоўваць на ўроку як ключавое 

пытанне або для стварэння праблемнай сітуацыі. Для настаўні-

каў фізікі дастаткова набраць у пошукавіку фразу “лайфхакі з мабільным 

тэлефонам” або “лайфхакі з батарэйкай” і інтэрнэт выдасць мноства вы-

нікаў. Прывядзем прыклады з пазначэннем тэм па фізіцы, дзе іх можна 

выкарыстоўваць. 

Электрычныя з’явы: аўтаномны абагравальнік з батарэйкі і 

фольгі; бытавая праверка зараду батарэйкі; электрамагніт з батарэйкі; 

запальнічка з батарэйкі; стылус для тэлефона з фольгі або батарэйкі; 

калі скончыўся зарад на тэлефоне і трэба тэрмінова пазваніць; лямпа на 

прыродзе. 

Оптыка: як праверыць увагнутасці на машыне; макрафатаздымак 

з дапамогай тэлефона; як вызначыць адлегласць да аб'екта з дапамогай 

вялікага пальца; сонечная свяцільня з бутэлькі. 

Малекулярная фізіка: аўтаномны паліў пакаёвых раслін; спосаб 

хутка выліць ваду з бутэлькі; хуткае астуджэнне вадкасці; як хутка зва-

рыць бульбу; як вырашыць праблему пацення акуляраў; як хутка асту-

дзіць гарбату ці каву. 

Механіка: як зрабіць ўзмацняльнік гуку для тэлефона; як раз-

рэзаць вяроўку без нажніц; як выкруціць сарваную шрубу; як адкрыць 

слоік. 

 Далёка не ўсёй інфармацыі з інтэрнэту варта верыць. Прыклад па 

фізіцы: “Змясціце ўчарашнюю піцу ў мікрахвалёўку разам са шклянкай 

вады — утворыцца апетытная хрусткая скарыначка”. На самай справе 

мікрахвалёвыя печы разаграваюць водаўтрымліваючую ежу электра-

магнітным выпраменьваннем знутры. Для стварэння хрусткай скары-

начкі неабходны канвекцыя або знешні паток гарачага паветра. Шклян-

ка вады нічым не дапаможа. Некаторыя рэкамендацыі проста не пра-

цуюць, а іншыя могуць быць небяспечныя. Прапанова выкарыстоўваць 

празрысты лак для пазногцяў супраць герпесу — наглядны прыклад та-

го, наколькі небяспечныя некаторыя парады. Наносіць празрысты лак 

на хворую скуру сапраўды не варта, таму што запаленчы працэс толькі 

абвастрыцца і прывядзе да сур’ёзнага раздражнення.  

Таму варта звярнуць увагу, як можна адрозніць шкодны лайфхак ад 

карыснага, і якіх парад не варта прытрымлівацца: 

 лайфхак не павінен прымушаць узаемадзейнічаць з уласным ар-

ганізмам — напрыклад, змяшчаць у яго іншыя прадметы, утыкаць іголкі 

ў пальцы ці нешта глытаць; 
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 лайфхак не павінен заклікаць узаемадзейнічаць з рознымі незра-

зумелымі хімічнымі рэчывамі; 

 лайфхак не павінен быць абсурдным або гучаць не зусім зразуме-

ла — напрыклад, “як зрабіць вясёлкавы нож” (калі рабіць дзеянні, якія 

апісаны ў дадзеным “лайфхаку”, то лязо нажа проста лопне, і можна 

моцна параніцца) або “як разгледзець плямы на сонцы” (гэта не лайф-

хак, а інструкцыя, як страціць зрок); 

 не варта карыстацца лайфхакам з ненадзейных рэсурсаў, асабліва 

калі на іх адсутнічае зваротная сувязь. 
 

УВАГА! Наступная інфармацыя — не лайфхак, а прамая 

шкода і пагроза здароўю! 
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3. Даследаванне мультфільмаў 

ільмаў 

Гравітацыя ў мультфільмах. Часта персанаж працягвае бегчы па 

паветры, пакуль не звяртае на гэта ўвагу, пасля чаго пачынае падаць. Ці 

лезе па вяроўцы, якая згарае ці канчаецца і герой вісіць у паветры. 

Цікава паглядзець, як парушаюцца законы ціску Паскаля. Выбухі ў 

мультфільмах часцей за ўсё суправаджаюцца разбурэннямі цвёрдых 

прадметаў, а на саміх героях толькі псуецца вопратка і асядае чорная 

сажа. Гэта тычыцца і адтулін у выглядзе сілуэтаў, якія пакідаюць героі 

пры праходжанні сцен. Такое было б магчыма, калі б сцяна была з плас-

тыліну.  

Электрычны ток звычайна дзейнічае на героя, і той проста па-

чынае свяціцца.  

Калі герой мультфільма выпадае з рухаючага транспарту, то 

застаецца на месцы або падае вертыкальна ўніз (як воўк з “Ну, погоди” з 

самалёта на атракцыёнах), а павінен рухацца па інерцыі па напрамку 

руху. 

Асобна можна засяродзіць увагу на падзеях, якія адбываюцца пад 

вадой. Стасункі герояў пад вадой заўсёды гучныя: яны размаўляюць, 

спяваюць. Але ж гук у вадзе распаўсюджваецца інакш. Пад вадой раз-

водзяць вогнішча (Губка Боб), гуляюць у мяч, напоўнены паветрам 

(Лунцік).  

Закон захавання імпульсу парушаецца, калі героі дуюць на парус і 

прымушаюць лодку плыць (“Ну, погоди”) ці з дапамогай адкаркоўвання 

бутэлек шампанскага ці вавёрак у коле прымушаюць плыць вялікую па 

масе яхту (Капітан Врунгель). 

У анімацыйных фільмах героі часта лятаюць з дапамогай розных 

прылад. Асноўная памылка: паветраны шар надзімаюць звычайным 

паветрам, і ён ляціць. Яшчэ “лепей”, калі вуглекіслым газам, які цяжэй-

шы за паветра.  

Таксама звернем увагу на выкарыстанне парасона ў якасці 

парашута. Нават для цела масай 3 кг парасон павінен мець плошчу 

каля 2,6 м2. Карлсан лётаць не можа, так як у яго няма прылад для 

кампенсацыі крутоўнага моманту. 
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Прыклад 1. Для аналізу на памылкі можна выкарыстаць фрагмент 

мультфільма “Занимательные уроки Р. Саакаянца — Физика для самых 

маленьких” (https://youtu.be/DaG3ySiCpT0)  

Тэмы: Вага цела. Закон сусветнага прыцягнення 

Памылкі: 

Ужываць тэрмін “вага” да планет нельга. Вага — гэта сіла, з якой 

цела дзейнічае на апору або падвес. 

Цяжкія планеты не круцяцца хутчэй. Наадварот:  пры аднолькавых 

умовах цяжэйшая планета павінна круціцца павольней, з-за большага 

моманту інерцыі. 

Сіла прыцягнення не залежыць ад хуткасці кручэння планеты. 

 

Прыклад 2. Настаўнік просіць назваць мультфільмы, якія наву-

чаюць. (Магчымыя варыянты адказу: “Пин-код”, “Фиксики”, “Маль-

шарики” і інш.) Настаўнік прапануе прагледзець фрагмент мультфільма 

(7.30—8.17) і знайсці фізічныя памылкі.  

Мультфільм “Пін-код: вельмі вялікая штука” 

(https://www.youtube.com/watch?v=MqDGgNWkMAU) 

Пасля прагляду настаўнік просіць абмеркаваць у парах знойдзеныя 

памылкі і даць правільныя адказы. Арганізоўвае абмеркаванне па пы-

таннях: 

 Ці былі зроблены фізічныя памылкі аўтарамі мультфільма? 

 Колькі памылак Вы заўважылі? 

 Якія канкрэтна памылкі былі зроблены? 

 Якое прапануеце правільнае рашэнне? 

 Як Вы лічыце, ці можна верыць усім анімацыйным крыніцам 

(нават такім папулярным, як “Пин-код”)? 

 Што Вы параіце сваім малодшым братам і сёстрам пры праглядзе 

падобных мультфільмаў? 

Памылкі ў відэафрагменце: 

 Нерухомы блок дае выйгрыш у сіле. Спалучэнне рухомага і неру-

хомага блока дае выйгрыш у сіле ЯШЧЭ ў 2 разы. 

 Спалучэнне 5 рухомых блокаў дасць выйгрыш у сіле ў 5 разоў. 

 

 

https://youtu.be/DaG3ySiCpT0
https://www.youtube.com/watch?v=MqDGgNWkMAU
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Мультфільмы можна выкарыстоўваць не толькі як крыніцу памы-

лак, але і наадварот: для пошуку цікавых неверагодных ідэй. У якасці 

прыкладу разгледзім вядомы мультфільм “Уверх!” ад студыі Pixar, які 

выйшаў у 2009 г. Галоўныя героі гэтага мультфільма адправіліся ў пада-

рожжа на паветраных шарах. Можна прапанаваць наступнае заданне:  

Знайдзіце пад’ёмную сілу, створаную адным шарам, напоўненым 

геліем. Знайдзіце максімальную масу дома з пасажырамі, пры якой бу-

дзе магчыма ўзляцець. 

І гэта не фантазія. Такі лятаючы дом, які стварыў Джонатан Р. Тры-

пэ, быў паказаны на канале NatGeo па ўсім свеце 

(http://www.clusterballoon.com/) 

  

 

4. Даследаванне камп’ютарных гульняў 

Выкарыстанне камп’ютарных гульняў у выкладанні фізікі ідзе звы-

чайна па двух напрамках: выбар камп’ютарных гульняў, распрацаваных 

спецыяльна для вывучэння фізікі, і адвольны выбар камп’ютарных 

гульняў (гульнявых сцэн) з ліку сучасных. У другім выпадку навучэнцы 

самі могуць выбраць сцэны з любімых гульняў і дэталёва іх пра-

аналізаваць з пазіцыі фізікі. Навучыць дзяцей бачыць фізіку ў “гонках”, 

“стрэльбах”, “скачках”, “палётах” — складаная, але вельмі карысная зада-

ча. Галоўнае ў гэтай справе — выбар падыходзячай гульні, якая павінна 

адпавядаць некалькім крытэрыям: 

http://www.clusterballoon.com/
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 быць сучаснай і цікавай для вучняў; 

 сюжэт не павінен быць складаным, каб была “бачна” фізіка; 

 героі намаляваны ў выглядзе геаметрычных фігур (шарыкі, ку-

бікі) для болльш лёгкага мадэлявання фізічных працэсаў; 

 шмат рухаў, наглядных фізічных з’яў; 

 удзельніку даецца некалькі спробаў, каб выканаць задачу. 

Адным з вельмі добрых прыкладаў такой гульні з’яўляецца вядомая 

камп’ютарная гульня “Angry Birds” (“Злыя птушкі”), на аснове якой 

пазней была створана мультыплікацыйная стужка. На першы погляд 

“Злыя птушкі” — гэта інтэрактыўная гульня пра тое, як птушачкі зма-

гаюцца са свінкамі. Але калі прыглядзецца да яе ўважліва, то можна ўба-

чыць цудоўны дапаможнік для вывучэння фізікі. У ёй адлюстраваны 

амаль усе законы механікі. Разгледзім магчымасці выкарыстання “Злых 

птушак” на ўроках фізікі. 
 

Рух цела ў полі сілы цяжару 

 

 Рух птушкі апісваецца наступнымі ўраўненнямі. Уздоўж гарызан-

тальнай восі Ох рух раўнамерны: 

𝑥 = 𝑣0 cos 𝛼 𝑡 

Уздоўж вертыкальнай восі Оу рух роўнапаскораны: 

𝑦 = 𝑣0 sin 𝛼 𝑡 −
𝑎𝑡2

2
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Далёкасць палёту будзе вызначацца формулай: 

𝑥 =
𝑣0
2 sin 2𝛼

2𝑎
 

Бачна, што пры фіксаванай пачатковай хуткасці і паскарэнні далё-

касць вызначаецца вуглом, пад якім гулец страляе птушкай. Максі-

мальная далёкасць палету будзе пры α=450. Гэта трэба ўлічваць, каб 

птушка трапіла ў мішэнь. Можна ўбачыць, што аднолькавая далёкасць 

палёту будзе пры 2 вуглах, сума якіх складае 900, і праверыць гэта 

непасрэдна ў гульні. 

Можна прапанаваць вучням задачу вызначыць памер птушкі. Калі 

выказаць здагадку, што дзеянне адбываецца на Зямлі, то паскарэнне 

а=g=9,8 м/с2. Таксама будзем лічыць, што дзеянне ідзе ў рэжыме рэаль-

нага часу. Тады можна вызначыць час. Калі выкарыстаць праграму 

Tracker, можна вызначыць памер птушкі, параўноўваючы яе з далё-

касцю палета. Ён будзе скаладаць прыблізна 70 см. Такая немаленькая 

птушачка. Як індык ці цецярук! 

(https://www.wired.com/2010/10/physics-of-angry-birds/) 

Закон захавання імпульсу 

 
 

У гульні ёсць момант, калі сіняя злая птушка падчас палёту падзя-

ляецца на тры птушкі.  

Калі ўявіць, што маса кожнай новай птушкі складае 1/3 ад перша-

пачатковай, а хуткасць накіравана па датычнай да траекторыі, то закон 

захавання імпульсу не выконваецца. Можна дадаць пытанне: як павінна 

быць накіравана хуткасць дадатковай чацвёртай птушкі, каб закон заха-

вання спраўдзіўся? 

https://www.wired.com/2010/10/physics-of-angry-birds/
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Яшчэ адзін прыклад пра парушэнне таго ж закона: белая птушка за-

хоўвае свой рух пасля таго, як скідвае бомбу. І бомба ляціць вертыкаль-

на ўніз, хоць павінна рухацца па інерцыі па парабале.  Можна разабраць 

з вучнямі, чаму ў камп’ютарных гульнях парушаюць менавіта гэтыя 

законы пры скідванні аб’ектаў на мішэнь. 

 

Умовы раўнавагі 

Каменная палачка ў цэнтры: абапіраючыся толькі адным бокам на 

камень і на груды снегу, яна вісіць пад даволі стромкім вуглом і не падае. 

Гэта ўжо задача з зорачкай. Ідэю для яе прапанаваў Ігар Іваноў. 

(https://elementy.ru/problems/260/Fizika_v_igre_Angry_Birds).  

Прывядзём спрошчаны малюнак. Будзем 

лічыць, што:  

1) усе прадметы з’яўляюцца абсалютна 

жорсткімі;  

2) снег уяўляе сабой ідэальна роўную і 

гарызантальную “столь”, на якую абапіраецца 

палачка; 

3) сама палачка з’яўляецца аднароднай і бясконца тонкай; 

4) паміж палачкай і снегам няма прыліпання.  

Усе астатнія параметры паказаны на правым малюнку: вугал нахілу 

да гарызонту роўны α (і для прастаты будзем лічыць яго роўным 45°), 

даўжыня палачкі роўная L, а кропка апоры аб камень знаходзіцца на 

адлегласці x ад верхняга канца.  

  

Зразумела, што існуюць каэфіцыенты трэння палачка—камень і 

палачка—снег. Трэба знайсці, якой няроўнасці павінны задавальняць 

два каэфіцыенты трэння для таго, каб такая сітуацыя была б магчымай. 

 Намалюем спачатку ўсе сілы, якія дзейнічаюць на палачку. Абедзве 

сілы рэакцыі апоры, T1 і T2, абавязаны быць станоўчыя. Паколькі напра-

https://elementy.ru/problems/260/Fizika_v_igre_Angry_Birds
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мак сіл трэння загадзя невядомы, мы выбіраем адзін з напрамкаў і лі-

чым, што гэтыя сілы, F1 і F2, могуць быць як станоўчыя, так і адмоўныя.  

Умовы раўнавагі па вертыкалі і па гарызанталі выглядаюць 

наступным чынам: 

    па вертыкалі: mg + T2 = T1 cos α + F1 sin α 

    па гарызанталі: T1 sin α = F1 cos α + F2 

Умову раўнавагі момантаў сіл можна напісаць для нейкай адной 

кропкі, напрыклад для верхняга канца палачкі: 

    mg (L / 2) cos α = T1 x, 

адкуль адразу знаходзіцца сіла T1. Такім чынам, мы атрымліваем 

тры ўраўненні для чатырох невядомых: T1, T2, F1, F2. Гэта азначае, што 

мы не можам адназначна знайсці ўсе гэтыя сілы. У выніку прыходзім да 

статычна недавызначанай задачы. Для яе рашэння трэба разгледзець не 

нейкі адзін набор сіл, а розныя наборы, розныя рашэнні сістэмы ўраў-

ненняў. На сайце https://elementy.ru/ даецца прыклад такіх рашэнняў. 

Для настаўнікаў, якія працуюць у класах з павышанным узроўнем вы-

кладання фізікі, гэта будзе цікава. 

Па наступным сюжэце можна вывучаць віды раўнавагі і ўмовы раў-

навагі цела на нахільнай плоскасці.  

 

 

Для падарунка, які знаходзіцца на вяршыні гары, стан раўнавагі 

няўстойлівы. Можна задаць пытанне: чаму распрацоўшчыкі выбіраюць 

менавіта такі стан раўнавагі, а не ўстойлівы?  
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Для падарунка, які ляжыць на нахільным баку гары, можна сфар-

муляваць задачу на знаходжанне каэфіцыента трэння, умоўна абраўшы 

яго масу. Потым параўнаць з рэальным каэфіцыентам трэння па снезе і 

ацаніць рэальнасць. Ці, наадварот, выкарыстоўваючы рэальны каэфі-

цыент трэння, ацаніць масу падарунка. 

 

Сіла Архімеда 
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Пры вывучэнні тэмы “Сіла Архімеда, 

умовы плавання цел” можна сфармуляваць 

наступныя задачы.  

Свінні знаходзяцца на караблі.  

  Ці можа такі карабель плаваць?  

  Чаму?  

  Ці правільна паказана плаваючая 

ільдзіна ў вадзе?  
 

 

Механічныя ваганні 

  
 

У гульні прадстаўлены маятнікі на любы густ: ад простых матэма-

тычных да складаных з некалькімі цэнтрамі цяжару. Можна вылічваць 

даўжыню маятніка, зыходзячы з думкі, што дзеянне адбываецца на 

Зямлі.  

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 

Па даўжыні маятніка вызначыць памер птушачкі. Можна вымяраць 

перыяд маятніка. Можна разглядаць прыклады матэматычных і фізіч-

ных маятнікаў.  
 

Сіла трэння 

Сіла трэння, якая прысутнічае ў 

свеце птушак і свіней, мае вельмі  

важнае значэнне: без яе не маглі б 

існаваць усе тыя мудрагелістыя канс-

трукцыі, якія па сюжэце трэба раз-

бураць. Можна знайсці прыклады ўсіх 

відаў трэння: трэнне спакою, трэнне 

слізгацення, трэнне качэння. Прычым 
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на ледзяной паверхні практычна адсутнічае сіла трэння. Яе можна лёгка 

выкарыстоўваць на карысць птушак. Калі нават трохі пашкодзіць канс-

трукцыю, якая стаіць на лёдзе, уся канструкцыя падае ўніз.  

Таксама ў гульні ўлічваецца сіла супраціўлення з боку ветру. Яна мо-

жа істотна запавольваць рух транспарта. Роль ветру адыгрываюць вен-

тылятары, якія змяняюць траекторыю палёту птушак. 
 

Гравітацыя 

У гульні абавязкова прысутнічае гравітацыйнае поле. Дастаткова 

ўспомніць, што ўсе блокі, аб’екты і персанажы падаюць уніз, калі іх 

нічога не падтрымлівае. На ўсіх узроўнях “Angry Birds Space” і многіх 

узроўнях “Angry Birds Star Wars” прысутнічае гравітацыйнае поле — 

радыус ўплыву сілы прыцягнення планеты. Яно можа быць  розных 

памераў і колераў. Калі які-небудзь аб’ект або істота патрапяць з вакууму 

(дзе яны практычна нерухомыя) у гравітацыйнае поле ўздоўж напрамку 

сілы прыцягнення, то яны пачнуць падаць у яго кірунку. Калі ж прад-

меты або істоты патрапяць перпендыкулярна напрамку сілы, то яны 

будуць спачатку круціцца вакол яго і праз нейкі час усё роўна трапяць у 

цэнтр. Гэта добра падыходзіць да тэмы “Штучныя спадарожнікі Зямлі”. 

Цэнтр прыцягнення на планеце — кропка, вакол якой знаходзіцца 

гравітацыйнае поле. Усё, што знаходзіцца ў зоне яго ўплыву, пры-

цягваецца да цэнтра і звычайна знішчаецца, разбіваючыся аб зямлю. 

Таксама цэнтр сілы прыцягнення можа існаваць і без планеты, тады 

прадметы будуць прыцягвацца да кропкі, але не знішчацца, а так і заста-

нуцца лунаць у вакууме. На ўзроўні Utopia 4-30 у якасці цэнтра сілы 

прыцягнення выкарыстаная тоўстая свіння.  

  
 

Цэнтр прыцягнення ў выглядзе ледзяной планеты і ў выглядзе 

кропкі. Нават ёсць антыгравітацыйныя скрыні: мара фізікаў-навукоўцаў. 
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Закон захавання энергіі 

Закон захавання энергіі перш за ўсё праяў-

ляецца, калі птушкай страляюць з рагаткі. Пераход 

патэнцыйнай энергіі дэфармаванага цела ў кіне-

тычную адбываецца ў кожным эпізодзе. Чым больш 

адцягваем гумку, тым далей ляціць птушка: 

к𝑥2

2
=

𝑚𝜗2

2
. 

Чым бóльшая маса птушкі, тым бóльшае разбу-

рэнне яна здзяйсняе. Такім чынам, кінетычная энергія ператвараецца ў 

патэнцыйную. 

Вучням пажадана данесці думку, чаму распрацоўшчыкі часам наў-

мысна парушаюць законы фізікі ў камп’ютарных гульнях. Гэта робіцца 

для візуальнага эфекту. Калі браць паскарэнне свабоднага падзення 9,8 

м/с2, то дзеянне адбывалася б занадта павольна, што парушала б дына-

міку гульні. Закон інерцыі пры скідванні бомбаў ці снарадаў пару-

шаецца, каб снарад дакладна трапляў прама ў мішэнь. Карабель у выгля-

дзе палачак-перагародак не будзе плаваць, але добра будзе відаць усе 

разбурэнні. 

 

IV. Візуальная граматнасць 

Візуальная граматнасць — гэта разуменне візуальнай інфар-

мацыі, веды пра спецыфіку яе ўспрымання, здольнасць да аналізу, інтэр-

прэтацыі, стварэння малюнкаў і выкарыстання іх у камунікацыі. Чаму 

гэта важна? Вобраз успрымаецца значна хутчэй, чым тэкст: каб прачы-

таць тэкст, трэба выдаткаваць некалькі хвілін; каб зразумець, што нама-

лявана або паказана, дастаткова некалькіх секунд. Вобраз больш віда-

вочны і зразумелы, а таксама больш эмацыйны сродак уздзеяння, чым 

тэкст. 

“Адна з галоўных прычын, па якой навучэнцы XXI стагоддзя па-

вінны развіваць гэты бок мыслення, — гэта разуменне таго, як менавіта 

на іх уздзейнічае медыя асяроддзе. Бо многія з нас выкарыстоўваюць 

візуальную мову неўсвядомлена. Наш мозг счытвае вобразы і ўспрымае 

ідэі, якія перадаюцца яму наўпрост без нашага свядомага ўдзелу. Разу-

менне новай мовы дае перавагу ў школе, на працы і дома”. (Выступленне 

Браяна Кенэдзі на канферэнцыі TED.)  

Для развіцця візуальнай граматнасці недастаткова проста выкарыс-

тоўваць у школе ілюстрацыі або слайды, зробленыя ў Power Point. Трэба 

навучыць працаваць над імі. Сучасныя дзеці ў асношным візуалы, яны 
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пастаянна спажываюць візуальную інфармацыю. Звычка разглядаць фо-

та і задумвацца над іх сэнсам неабходная для развіцця крытычнага мыс-

лення, рашэння праблем і паспяховага жыцця.  

Падчас выкладання фізікі настаўнік часцей за ўсё прапануе такі від 

візуальнай інфармацыі, як малюнкі або фатаграфіі. 

Прыклад 1 

Пры вывучэнні тэмы “Сіла Архімеда. Плаванне цел. Паветрапла-

ванне” можна прадэманстраваць вучням знакамітыя фота катастрофы 

дырыжабля “Гіндэнбург” без назвы, подпісу і тлумачэння.  

  
 

Настаўнік прапануе вучням уважліва разглезець фота і адказаць на 

наступныя пытанні: 

 Што адлюстравана на здымках? Для чаго была прызначана гэта 

канструкцыя? На якім законе заснаваны прынцып яе дзеяння? 

 Што за падзея адлюстравана на фота? Чаму гэта фота ўвайшло ў 

гісторыю? 

 Дзе яшчэ вы сустракаліся з такімі канструкцыямі? 

 Чаму сёння іх амаль не выкарыстоўваюць? 
 

Прыклад 2 

Існуюць малюнкі, якія называюць “матыватары” і “дэматыватары”. 

Гэта разнавіднасць постара. Матыватар — гэта выява, здольная за-

ахвоціць чалавека да дзеяння, стымуляваць яго імкненне да павышэння 

сваёй кампетэнтнасці і рэалізацыі творчых здольнасцяў. Дэматыватар 

парадзіруе матыватар, таксама выкарыстоўваючы малюнкі, але з под-

пісамі, фармальна накіраванымі на стварэнне пэўнай атмасферы. У 

абодвух варыянтах постар будуецца паводле дастаткова жорсткага фар-

мата. Практычна заўсёды дэматыватар уяўляе сабой плакат чорнага ко-

леру, на якім змешчаны наступныя элементы: 

 Малюнак або фота ў рамцы, што ілюструе постар. 



 

ЭЛА ЯКУБОЎСКАЯ. МЕДЫЯГРАМАТНАСЦЬ І ФІЗІКА  

 

40 

 Лозунг ці адно слова буйным шрыфтам. 

 Набраны больш дробным шрыфтам сказ або цытата, якія тлума-

чаць ідэю больш падрабязна (гэтая дэталь прысутнічае не заўсёды). 
 

Тэма “Статыка” 

 Уважліва разгледзьце малюнак. Чаму пад ім стаіць такі подпіс? Да 

чаго ён заклікае? 

 Якія малюнкі называюць дэматыватарамі? Ці адносіцца гэты 

малюнак да іх? 

 Чаму шрыфт памяншаецца? З якой мэтай гэта робіцца? 

 Што на малюнку выглядае непраўдападобна? 

 Як вы лічыце, гэты здымак рэальны ці намаляваны ў фоташопе? 

 Паспрабуйце паўтарыць гэтую канструкцыю. Якія законы фізікі 

яна дэманструе? 

 
 

Тэма “Сіла Архімеда. Умовы плавання цел” 

 Уважліва разгледзьце малюнак. 

Чаму пад ім стаіць такі подпіс? Да чаго 

ён заклікае? 

 Прадстаўлены малюнак — гэта 

матыватар ці дэматыватар? Абгрунтуйце 

адказ. 

 Чаму шрыфт памяншаецца? З 

якой мэтай гэта робіцца? 

 Чаму для ілюстрацыі выказвання 

абраны айсберг? 

 Якая дакладна частка айсберга 

знаходзіцца пад вадой? Зрабіце разлік і дакажыце. 
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Прыклад 3 

Часцей за ўсё любая “сенсацыйная” навіна суправаджаецца фота-

здымкам у якасці доказу яе праўдзівасці. Разгледзім прыклад такой 

псеўданавуковай публікацыі інфармацыйнага партала GlobalScience.ru. 

Гэта навіна аб тым, што ў Мексіцы 7 чэрвеня 2015 года прызямлілася 

лятаючая талерка (http://globalscience.ru/article/read/26423/), дзе ёсць 

фота. 

Пошук па малюнку прыводзіць да высновы, што зыходнае для кадра 

відэа апублікавала мексіканская тэлекампанія Televisa. Пра гэта падра-

бязна напісаў у чэрвені 2013 года Лі Спайгел — аглядальнік паранар-

мальных з’яў амерыканскага навінавага інтэрнэт-выдання “The Huffing-

ton Post”. Калі адсочваць яго матэрыялы, то можна даведацца пра іншае 

відэа, апублікаванае той жа тэлекампаніяй раней — у кастрычніку 2012 

года. Такім чынам, мы даведаемся, што ў матэрыяле GlobalScience.ru га-

ворка ішла пра розныя відэа 2012 і 2013 гадоў. Навіна 2015 года чамусьці 

складаецца з матэрыялаў папярэдніх гадоў.  

 
 

Трэба адзначыць, што звычайна падобныя “праўдзівыя” здымкі бу-

дуць ісці побач з клікбейтнымі загалоўкамі: “На здымках Месяца выяў-

лены 300-метровы іншапланетны карабель”, “Знойдзены таямнічы сіг-

нал з глыбінь сусвету”, “У Мінску на відэа знялі планету Нібіру”. І спа-

сылкі будуць весці не на правераныя меркаванні сапраўдных наву-

коўцаў, а на выказванні уфолагаў. 

 

  

http://globalscience.ru/article/read/26423/
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V. Рэкламная граматнасць 

У штодзённым жыцці заўважна, што людзі могуць даслоўна цыта-

ваць рэкламу і часта ўспрымаюць яе змест механічна і некрытычна. Таму 

трэба ўмець аналізаваць яе праўдзівасць. Для гэтага мэтазгодна прапа-

наваць вучням выканаць заданні па тэксце тэлевізійнай рэкламы.  

Пры стварэнні камерцыйнай рэкламы яе аўтары маюць на мэце 

прадаць свой тавар або свае паслугі. Для гэтага існуе шмат механізмаў 

маніпуляцый. 

1. “Гульня на эмоцыях”. Аповед пра ідэю або выраб суправа-

джаецца кароткай, хвалюючай прыемнай або вельмі негатыўнай гісто-

рыяй ці адпаведным малюнкам, слоганам. 

2. “Прычапны вагон” (Рабі, як усе!). Выкарыстанне інфармацыі, 

якая ўплывае на паводзіны людзей. Акцэнт робіцца на тым, што “адроз-

нівае” іх ад “іншых”. Напрыклад, калі вы за здаровы лад жыцця (ЗЛЖ), 

тады вам проста неабходны шалі, якімі карыстаюцца УСЕ, хто сочыць за 

сваім здароўем. 

3. “Псеўданавуковасць”. Калі рэкламныя артыкулы маюць выгляд 

навуковых, у іх выкарыстоўваецца мова, блізкая да навуковай, прыво-

дзіцца шмат тэрмінаў і паняццяў. 

4. “Сведчанні” (“Аўтарытэтнае меркаванне”). Рэкамендацыі або 

падтрымка з боку вядомых або ўплывовых асоб. 

5. “Паўтарэнне”. Назвы тавара ці ідэі часта паўтараецца, ледзь не 

ў кожным сказе. Чалавек лёгка запамінае яе, і гэта павялічвае верагод-

насц набыцця прадукцыі пры зручным выпадку. 

6. “Негатыў пра сапернікаў” (Іншыя — дрэнныя). Выкарыстанне 

адмоўных эпітэтаў або прыкладаў пра іншыя вырабы ці ідэі. Акцэнт на 

недахопах іншых зусім не робіць рэкламуемыя ідэі або прадукты доб-

рымі, аднак людзі часта ўспрымаюць гэта на іх карысць. 

7. “Утойванне” (Адбор фактаў). Прэзентацыя выключна такой 

інфармацыі, якая дае пералік станоўчых якасцяў, рысаў, прыкмет тава-

ру, спосабу без пазначэння адмоўных. 

 

Розныя маніпуляцый можна разглядаць на прыкладзе рэкламы 

тэхнічных прылад, якія вывучаюцца ці выкарыстоўваюцца пры выву-

чэнні фізікі. 

1. Рэклама акумулятараў з “негатывам пра сапернікаў”. Перабольш-

ваюцца годнасці тавару, падкрэсліваюцца яго перавагі ў параўнанні з 

канкурэнтамі. Тэма “Крыніцы току”. 
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2. Рэклама тых жа акумулятараў, але з “гульнёй на эмоцыях” 
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3. Рэклама апаратаў для лячэння праз “псеўданавуковасць” 

 

 

4. Рэклама смартфона з “рэкамендацыяй спецыяліста”   
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5. Рэклама шаляў і фільтра для вады з разлікам на прыхільнікаў 

здаровага ладу жыцця (“прычапны вагон”) 

 

 

Як гэта можна выкарыстаць непасрэдна на ўроку? Добра аналі-

заваць візуальную рэкламу акумулятараў.  

Тэма ўрока “Электрычны ток. Крыніцы току”  

Прагледзьце відэаролік і адкажыце на пытанні. 

 Як купіць акумулятар для аўтамабіля і не пралічыцца? 

 Ці варта давяраць рэкламе пры выбары? 

 Якімі крытэрыямі кіравацца пры падборы? 

У працэсе аналізу зместу прапанаванай рэкламы на ўроку было вы-

яўлена, што ў роліку выкарыстаны слоўныя маніпуляцыі: 

ЗВАРОТ ДА ЭМОЦЫЙ ГУЛЬНЯ СЛОЎ 

Мы, вопытныя кіроўцы, клапоцімся 
аб нашых аўтамабілях 

Хочам быць упэўненыя 

Хочам даць ім усё самае лепшае Хочам мець кантроль над тым, 
што робім 
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Выкарыстоўваем праверанае   

Праверана ў экстрэмальных умовах 

Арктыкі і Афрыкі 

  

Прапануем якасць па дзіўна добрай цане з гарантыяй 

 

Чым на самай справе трэба кіравацца пры выбары акумулятара: 

брэнд, ёмістасць, максімальны ток, дата вырабу, наяўнасць гарантыі. 

Існуе шмат рэкламы тэхнічных прылад, гаджэтаў, медыцынскай 

тэхнікі. Для яе аналізу патрэбны не толькі веды аналіза рэкламы як 

медыяпрадукта, але і элементарныя веды з фізікі. У такім выпадку рэ-

кламу можна аналізаваць па наступнай схеме [4, с.71-74]: 

1. Уважліва глядзім і слухаем. Якімі трыма прыметнікамі можна 

ахарактарызаваць рэкламу? Якія колеры выкарыстаны (яркія, кантраст-

ныя, чорна-белыя)? Якія элементы (фігуры, прадметы, часткі прадме-

таў) асветлены ярчэй, чаму? Пра што гаворыцца ў рэкламным слогане? 

Колькі разоў мы чуем назву брэнда? Які прыём выкарыстоўваецца ў гэ-

тай рэкламе — гумар, сведчанне медыязоркі, рэкамендацыя спецыяліста 

і г.д.? 

2. Вызначаем задачы рэкламы. Мы ведаем, што мэтай рэкламы з’яў-

ляецца продаж тавару ці паслугі. Які тавар прадае гэтая рэклама? Хто 

з’яўляецца мэтавай аўдыторыяй гэтай рэкламы (дзеці, падлеткі, дарос-

лыя, пажылыя людзі)? Якія эмоцыі або пачуцці рэклама звязвае з гэтым 

таварам? Ці атрымаўся задуманы эфект? Вам хацелася б карыстацца гэ-

тым таварам? Чаму? 

3. Вызначаем асноўную ідэю, каштоўнасці, “пасланне” рэкламнага 

паведамлення. Разважаем пра магчымыя наступствы рэкламных па-

сланняў. Ці скажае гэтая рэклама вобраз рэчаіснасці?  

4. З пункту гледжання фізікі. Якія характырыстыкі патрэбнага тава-

ру мы павінны вызначыць у першую чаргу? Якія тэхнічныя ўласцівасці 

павінны быць адлюстраваны? Чаго не павінна быць у апісанні? Як знай-

сці патрэбны нам тавар і праверыць на даставернасць інфармацыю пра 

яго ўласцівасці?  
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На уроках фізікі мы вывучаем шмат тэхнічных вымяральных 

прыбораў: тэрмометры, барометры, манометры, мульціметры, псіхро-

метры, спідометры, і г.д. Можна прапанаваць дзецям самім зрабіць 

рэкламу гэтых прылад, зыходзячы з іх прызначэння і прынцыпаў дзе-

яння.  

Можна пайсці па наступным плане: 

1. Вызначыце, для чаго прызначаны ваш прыбор. Знайдзіце інфар-

мацыю пра яго ў падручніку, энцыклапедыі, інтэрнэце. Запытайцеся, як 

яго выкарстоўваюць у вашай сям’і. 

2. Сфармулюйце 2—3 асноўныя факты пра ваш прыбор. 

3. Выберыце, якія прыёмы для яго рэкламы вы будзеце выкарыс-

тоўваць. 

4. Вызначыце мэтавую аудыторыю вашай рэкламы. 

5. Вырашыце, дзе можна размясціць вашу рэкламу. 

6. Прыдумайце слоган рэкламнай кампаніі. 

7. Правядзіце рэкламную кампанію сярод сваіх аднакласнікаў. 

Калі мы звяртаемся да рэкламы медыцынскіх прылад, якія набылі 

папулярнасць сярод насельніцтва ў апошні час, трэба адзначыць, што яе 

аналіз патрабуе бóльшай увагі і ведаў. За ёй стаяць буйныя кампаніі і 

вялікія грошы. У час пандэміі многія людзі пасля пнеўманіі маюць па-

трэбу ў доўгім аднаўленні. Можна не сумнявацца, што ў такой сітуацыі 

будуць прапанаваны самыя розныя цудадзейныя апараты.  

Для работы з рэкламай можна выкарыстаць наступны кейс, дзе 

ўдзельнікі вучацца аспрэчваць рэкламныя сцвярджэнні, выкарыстоўва-

ючы простыя веды школьнага курса фізікі.  

Тэма ўрока: “Электрамагнітныя хвалі і іх уласцівасці” 

Настаўнік прапануе вучням прачытаць тэкст рэкламы: 

“Прыбор поліфактарнай квантавай тэрапіі Рыкта — “Віцязь” мае 

шэсць прадусталяваных лекавых праграм. Ён працуе праз сетку, і яго 

адметнай асаблівасцю з’яўляецца сіняе (бактэрыцыднае) святло. Пры-

борная прылада знаходзіцца прама ў выпраменьвальніку. З’яўляючыся 

выдатным сродкам прафілактыкі і барацьбы з хваробамі і недама-

ганнямі, лазерны апарат “Віцязь” дзейнічае экалагічна бяспечнымі вы-

праменьваннямі: гэта лазерны імпульс, інфрачырвоны спектр, пастаян-

нае магнітнае поле і чырвонае святло. Лазерны прыбор “Віцязь” змага-

ецца з вялікай колькасцю захворванняў, колькасць якіх дасягае дзвюх 

соцень (200!). Прыбор эфектыўна спраўляецца з цяжкімі хранічнымі 

захворваннямі і паспяхова прымяняецца пры артрозах і артрытах, астэа-

хандрозе і сустаўных хваробах, ЛОР-хваробах, трафічных язвах, гемароі, 

неўрытах, бранхіяльнай астме і гэтак далей. Сіняе святло выкарыс-
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тоўваецца пры абвастрэннях розных хвароб, яно валодае заспакаяльным 

і абязбольвальным дзеяннем, а таксама супрацьацякальным эфектам. 

Чырвонае святло актывізуе працэсы аднаўлення і крывяносную сістэму, 

акрамя таго, гэта выдатны абязбольвальны і імунакарэгуючы сродак, які 

змагаецца з запаленнямі. Акрамя таго, чырвонае святло спраўляецца з 

хранічнымі захворваннямі”. 

Потым разам з вучнямі варта пашукаць адказы на наступныя 

пытанні: 

 Хто прапаноўвае гэтую рэкламу, каму і з якой мэтай? 

 Знайдзіце ў тэксце памылкі з вобласці фізікі. Што, на вашу думку, 

азначаюць тэрміны “квантавая медыцына”, “поліфактарнае ўздзеянне”, 

“бактэрыцыднае сіняе выпраменьванне”, “экалагічна бяспечныя выпра-

меньванні”, “пастаяннае магнітнае поле” і “інфрачырвоны спектр”? У 

чым навізна гэтых адкрыццяў? 

 Які механізм уздзеяння электрамагнітнага поля на арганізм чала-

века? Ці можа гэта нанесці яму шкоду? Як вы ставіцеся да рэкламы сама-

лячэння? 

Пасля адказаў удзельнікаў настаўнік праводзіць агульную дыскусію, 

каб адказаць на пытанне: “Што трэба ведаць, каб не трапіць пад уплыў 

такой рэкламы?”. 
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VI. Стварэнне ўласных прадуктаў 

1. Стварэнне памяткі шляхам параўнання  

розных пунктаў гледжання на праблему 
Практыкаванне для вучняў па тэме “Электрамагнітныя хвалі” (аўтар 

М.І.Запрудскі). Практыкаванне скіравана на фарміраванне ў вучняў 

крытычнага мыслення, уменняў правяраць даставернасць атрыманай ін-

фармацыі, на развіццё здольнасцяў ствараць свае адукацыйныя прадук-

ты. 

Заданне 1. Азнаёмцеся з двума тэкстамі, у якіх ідзе размова пра 

ўздзеянне электрамагнітных хваляў на арганізм чалавека. 

1) Физик рассказал, где электромагнитное излучение в городе самое 

высокое и почему стоит предпочесть бетонные дома:  

https://realt.by/news/article/19488/ 

2) Излучение каких электроприборов смертельно для человека:  

https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/izluchenie-kakih-

elektropriborov-smertelno-dlya-cheloveka-687157.html 

Адкажыце на пытанні: 

 Чаму ў гэтых крыніцах прадстаўлена супярэчлівая інфармацыя? 

 Хто зацікаўлены ў тым, каб давесці да чытачоў менавіта такі пункт 

гледжання на праблему? 

 Які з тэкстаў з’ўяляецца больш даставерным? Чаму вы так лічыце? 

Як вы зможаце праверыць даставернасць інфармацыі? 
 

Заданне 2. Зрабіце для сваёй сям’і памятку з 5 пунктаў, як бяспеч-

на карыстацца электрабытавымі прыладамі. Якім чынам вы пазнаёміце 

сваіх родных з гэтымі правіламі і пераканаеце ў тым, што імі патрэбна 

кіравацца? 
 

2. Складанне постара 
Настаўнік арганізуе вывучэнне новага матэрыялу ў выглядзе праек-

тнай дзейнасці: агучвае тэму ўрока, фармулюе мэты сумесна з навучэн-

цамі, дае інструкцыю. Кожнай групе прапануецца план працы: 

1. Вывучыць самастойна параграф “Вага цела”. 

2. Абмеркаваць у групе падабенства і адрозненні сілы цяжару і вагі 

цела па наступных пазіцыях: вызначэнне, кірунак, кропка прыкладання, 

модуль. 

3. Выкарыстоўваючы прапанаваныя карцінкі, стварыць постар 

“Падабенствы і адрозненні сілы цяжару і вагі цела”, улічваючы наступ-

ныя крытэрыі: 

 Суадносіны тэксту і малюнкаў — 50% на 50%. 

https://realt.by/news/article/19488/
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/izluchenie-kakih-elektropriborov-smertelno-dlya-cheloveka-687157.html
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/izluchenie-kakih-elektropriborov-smertelno-dlya-cheloveka-687157.html
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 Парадак выкладання інфармацыі (спіс, табліца, блокі). 

 Акуратнасць, адсутнасць граматычных і прадметных (фізічных) 

памылак. 

 Раўнамернасць запаўнення аркуша інфармацыяй. 

 Наяўнасць загалоўка. 

 Вылучэнне колерам блокаў інфармацыі. 

4. Падрыхтавацца да прэзентацыі постара. 
 

3. Праца з інфаграфікай 
Настаўнікам  сёння неабходна вырашыць практычную праблему  —

як змяніць тэхналогіі “падачы” вучэбнага матэрыялу, каб сучасным на-

вучэнцам было камфортна, і не парушыць пры гэтым вядучых дыдак-

тычных прынцыпаў? Адным з такіх інструментаў з’яўляецца інфагра-

фіка, якая больш адпавядае нашаму лічбаваму свету і дазваляе лягчэй 

запомніць неабходную інфармацыю пакаленню дзяцей-візуалаў. Інфа-

графіка — гэта не проста графічнае прадстаўленне інфармацыі, а спецы-

фічны медыятэкст. 

Інфаграфіку лёгка разумець, але складана зрабіць. Як  адзін з мета-

даў візуалізацыі вучэбнай інфармацыі яна можа выкарыстоўвацца на 

вучэбных занятках для стварэння праблемных сітуацый і арганізацыі 

эфектыўнай пошукавай дзейнасці. Сёння навучэнцам даступная велі-

зарная колькасць інфармацыйных крыніц (кніг, часопісаў, рэсурсаў сеткі 

інтэрнэт), таму мы ўсё часцей адмаўляемся ад такога віду работы вучняў 

як рэферат. Выкананне гэтага задання часта зводзіцца да простага за-

пампоўвання гатовага рэферата або капіравання і механічнага злучэння 

кавалкаў з розных тэкстаў з сеткі. Які сэнс у гэтай працы? Размова ж не 

толькі пра тое, які працэнт матэрыялу запомніць вучань пры выкананні 

такой работы, але і пра плагіят, этычнасць выкарыстання медыя. Таму 

рэфераты можна замяніць стварэннем інфаграфікі, якая рэалізуе на-

ступныя адукацыйныя задачы: збор неабходнай інфармацыі, асэнсаван-

не, перапрацоўка і пераклад яе з аднаго віду ў іншы. 

Напрыклад, традыцыйнай тэмай рэферата па фізіцы з’яўляецца бія-

графія выдатнага навукоўца, гісторыя навуковых адкрыццяў, прыклады 

фізічных з’яў у навакольным асяроддзі. 

Для выканання такога роду заданняў вучню давядзецца самастойна 

знайсці матэрыял, асэнсаваць яго, вылучыць галоўнае, вызначыцца са 

структурай інфаграфікі (біяграфія як жыццёвы працэс ці як вынікі 

дзейнасці і дасягненні і г.д.), напісаць тэкст і разбіць яго на часткі, 

падабраць ілюстрацыі, і ў выніку стварыць інфаграфіку. Гэта будзе на-

шмат карысней і цікавей. 
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Ствараем праблемную сітуацыю 

Інфаграфіка як адзін з метадаў візуалізацыі інфармацыі можа вы-

карыстоўвацца на вучэбных занятках для стварэння праблемных сітуа-

цый і арганізацыі эфектыўнай пошукавай дзейнасці.  

Першы этап: дэманструем інфаграфіку і прапануем вучням вылу-

чыць тэзіс, мэту, праблему, якую яна адлюстроўвае. 

Другі этап: размяркоўваем паміж вучнямі ролі (напрыклад, спажы-

вец паслуг, вытворца паслуг, эксперт-эколаг і інш.). Ролі могуць мяняц-

ца ў залежнасці ад прапанаванай для аналізу візуальнай інфармацыі. 

Потым просім прааналізаваць інфаграфіку з пункту гледжання сваёй 

ролі і агучыць асноўныя тэзісы ў абарону сваёй пазіцыі. 

Трэці этап: прапануем навучэнцам стварыць уласную інфаграфіку ў 

абарону сваёй пазіцыі.  

Ствараем медыятэксты на аснове інфаграфікі 

Інфаграфіку як крыніцу інфармацыі можна эфектыўна выкарыстоў-

ваць для творчых заданняў — стварэння медыятэкстаў розных жанраў 

для розных аўдыторый: сацыяльная рэклама ў метро “Беражыце ваду!”; 

фельетон пра работу ЖКГ у сваім населеным пункце ў раённую газету; 

інтэрв’ю з экспертам-эколагам для рэгіянальнага інтэрнэт-рэсурса і інш. 

Асобна адзначым магчымасці інфаграфікі пры арганізацыі вучэбна-

даследчай і праектнай дзейнасці. У апошні час прэзентацыя вынікаў 

даследавання патрабуе стэндавага даклада. Якасны стэнд у гэтым вы-

падку гэта не што іншае як інфаграфіка па тэме даследавання. Члены 

журы, удзельнікі конкурса могуць самі пазнаёміцца з мэтай, метадамі 

даследавання і яго вынікамі, выкарыстоўваючы толькі інфармацыю на 

стэндзе. Пры гэтым вырашаюцца вельмі важныя педагагічныя задачы, 

калі аўтары даследавання або праекта набываюць важныя кампетэнцыі: 

 пошуку і апрацоўкі інфармацыі;

 прадстаўлення вынікаў уласнага даследавання;

 сістэматызацыі фактаў і нагляднага ўяўлення вынікаў сістэматы-

зацыі; 

 развіцця навыкаў працы ў камандзе.
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Крок Дзеянне Які тут можна 

выкарыстаць 

візуальны 

матэрыял? 

Першы Вызначыце мэты і задачы, якія не-

абходна дасягнуць з дапамогай ін-

фаграфікі (у залежнасці ад прад-

метнай сферы). 

Другі Падзяліце інфармацыю на раздзе-

лы, часткі, пункты. 

Кожны раздзел выявіце асобным 

малюнкам або графікам. 

Падбярыце патрэбныя візуальныя 

вобразы, якія знаёмыя і часта вы-

карыстоўваюцца вашай аўдыто-

рыяй. 

Трэці Стварэнне фокуса, гісторыі, асноў-

най ідэі (візуальнай метафары) ін-

фаграфікі (яна павінна быць зра-

зумелай аўдыторыі). 

Ёсць шмат праграм, якія дазваляюць ствараць якасную інфаграфіку 

з пункту гледжання дызайну. Але многія малюнкі і фота дзеці бяруць у 

інтэрнэце. Не лішнім будзе нагадаць вучням, што выкарыстоўваць 

чужую графіку або фатаграфіі без дазволу — гэта парушэнне закона аб 

аўтарскім праве. Фотаздымкі можна браць са сцёкаў — сховішчаў плат-

ных і бясплатных малюнкаў. Вядома, унікальнай карцінкі там не знай-

сці, але гэта спосаб вырашыць праблему ілюстравання працы без кра-

дзяжу. Самыя вядомыя рэсурсы: Shutterstock, Gettyimage, Freeimages і 

іншыя. 

Вельмі цікавай падаецца прапанова дзецям правесці сваё даследа-

ванне “Вынаходніцтва радыё” і прадставіць вынікі ў выглядзе інфа-

графікі. Задаем вучням простае на першы погляд пытанне: “Хто на са-

май справе першым вынайшаў радыё?” Калі вучні звернуцца да інтэр-

нэта, то знойдуць розныя адказы на яго. Агульнапрызнаным вынаход-

нікам радыё лічаць італьянскага інжынера Гульельма Марконі, які ў 

1895 годзе стварыў першы радыёпрыёмнік.  

https://www.gettyimages.com/
https://www.gettyimages.com/
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Зрэшты, у кожнай краіне ёсць свой 

“першаадкрывальнік” радыёхваляў. У 

ЗША даказваюць, што радыё вынайшаў 

Нікола Тэсла, які ў 1893 годзе запа-

тэнтаваў радыёперадатчык, а ў 1895 годзе 

─ радыёпрымальнік. Прыярытэт яго пе-

рад Марконі быў прызнаны ў судовым 

парадку ў  1943 годзе. У Індыі першую 

радыёперадачу у міліметровым дыяпазоне 

ў лістападзе 1894 года правёў Джагадзіш 

Чандра Башэ. Англія ганарыцца Оліверам 

Джозэфам Лоджам, які ў 1894 годзе пра-

дэманстраваў радыёперадачу і радыё-

прыём на адлегласці 40 метраў. У Расіі вы-

находнікам радыё называюць Аляксандра 

Папова, які 7 мая 1895 года паўтарыў до-

следы Лоджа, выкарыстоўваючы злёгку 

ўдасканаленую прыладу англічаніна. А вось што напісана ў пратаколе 

пасяджэння Французскага фізічнага тава-рыства за снежнь 1898 г.: 

“Лоджу належыць першая ідэя тэлеграфіі без правадоў, калі мы не па-

жадаем узгадаць Наркевіча-Ёдку, які двума-трыма гадамі раней выканаў 

у Вене вельмі цікавыя перадачы са шпулькай Румкорфа, злучанай з зям-

лёй, антэнай і прымальнікам...”. Выходзіць, што наш зямляк правёў пер-

шыя радыёвопыты ў 1891—1892 гадах — раней за астатніх вынаходнікаў! 

Нам ёсць чым ганарыцца.  

(http://www.kp.by/daily/25624.3/790194/) 

4. Стварэнне відэароліка

Хатнія праблемныя заданні адкрываюць магчымасці для школь-

нікаў праявіць свае індывідуальныя асаблівасці. Выкананне хатніх экс-

перыментальных работ адбываецца ў спакойнай сітуацыі і не абмяжоў-

ваецца часам, як гэта бывае на ўроку. Яны карысныя не толькі для моц-

ных і сярэдніх вучняў, але і для слабых. У якасці справаздачы можна 

прапанаваць зняць невялікі відэаролік эксперыменту, які павінен 

адпавядаць наступным крытэрыям: 

 павінна выконвацца выразнасць, г.зн. бачнасць і нагляднасць

эксперыменту (прысутнасць вучня ў кадры абавязковая); 

 эксперымент павінен быць надзейным, даступным, хуткім па часе;

 пры правядзенні эксперыменту павінны строга выконвацца пра-

вілы тэхнікі бяспекі; 

http://www.kp.by/daily/25624.3/790194/
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 эксперымент павінен каментавацца, а вопыт павінен абавязкова

атрымацца. 

Да ролікаў, якія можна было б выкласці ў сацыяльныя сеткі або 

змясціць у школьную бібліятэку відэаэксперыментаў, трэба падысці 

больш прафесійна. Для гэтага можна скарыстацца наступнымі пара-

дамі прафесіяналаў (https://www.ispring.ru/elearning-insights/kak-

sdelat-videourok-v-ofise). 

 Перш чым прыступаць да здымак, напішыце сцэнарый. Ён дапа-

можа структураваць выступленне, сканцэнтраваць сутнасць і адсекчы 

лішняе. 

 У ідэале месца здымак павінна на 100% адпавядаць тэме відэа-

ўрока. 

 Дрэннае асвятленне — люты вораг добрага кадра. Каб карцінка

была выразнай і яркай, неабходна мець тры асвятляльнікі. 

 З-за няправільна падабранага адзення могуць узнікнуць “тэхніч-

ныя складанасці”: выява вядучага будзе мітусіцца або “паразлазіцца” ў 

кадры. 

 Каб было прасцей падчас запісу, падзяліце выступленне на карот-

кія дублі. 

 Сацыяльныя сеткі прызвычаілі чалавека да кароткіх інфарма-

цыйных порцый. Таму ідэальная працягласць відэаўрока — 7 хвілін. 

5. Стварэнне прэзентацыі

Самы просты і знаёмы ўсім уласны медыяпрадукт — гэта прэзен-

тацыя. Яе вучні ўмеюць ствараць ужо з пачатковых класаў. Але, гледзя-

чы на тыя медыяпрадукты, якія рыхтуюць навучэнцы да ўрока або да-

следчага конкурса, разумееш, што прэзентацыя як медыяпрадукт павін-

на адпавядаць пэўным крытэрыям. І важна навучыць дзяцей ствараць 

якасныя прэзентацыі. Эфектыўным падаецца спосаб калектыўнага аб-

меркавання памылак. Спачатку трэба выпрацаваць уласныя крытэрыі ці 

пазнаёміць з тымі, якія прапануюцца ў літаратуры. Перад тым, як вучні 

пачнуць распрацоўку прэзентацыі, трэба даць магчымасць усяму класу 

калектыўна пакрытыкаваць, згодна з выпрацаванымі крытэрыямі, пры-

клады візуальных прэзентацый на тэму, звязаную з вучэбнай праграмай, 

папярэдне прыбраўшы звесткі пра аўтараў. 

 Ці былі эфектыўныя колер і шрыфт?

 Ці лёгка чытаўся тэкст?

 Многа ці мала было тэксту?

https://www.ispring.ru/elearning-insights/kak-sdelat-videourok-v-ofise
https://www.ispring.ru/elearning-insights/kak-sdelat-videourok-v-ofise


ЭЛА ЯКУБОЎСКАЯ. МЕДЫЯГРАМАТНАСЦЬ І ФІЗІКА 

57 

 Ці былі карыснымі вялікая колькасць малюнкаў і

відэаматэрыялаў? 

 Ці не адцягвала відэа ўвагу ад галоўнага зместу?

 Ці была пададзена інфармацыя ў графіках, табліцах выразна, з ад-

паведнымі пазначэннямі катэгорый і сістэм каардынат? 

 Якім чынам можна палепшыць прэзентацыю?

Звычайна прэзентацыі ствараюць для паведамлення па пэўнай 

вучэбнай тэме. Але можна падысці з іншага боку і разглядаць вучэбныя 

пытанні скрозь прызму СМІ.  

Тэма “Ядзерны рэактар. Рэакцыі ядзернага сінтэзу” 

Заданне. Падрыхтуйце паведамленні па тэмах: 

• Прэса пра АЭС “да” і “пасля” аварыі (Чарнобыль, Фукусіма).

• Найбуйнейшыя аварыі (прычыны замоўчвання).

• Што было б, калі б навукоўцы нацысцкай Германіі першымі скан-

струявалі атамную бомбу? Што для гэтага яны рабілі? 

6. Праблема плагіяту

Плагіят — гэта адзіны від крадзяжу, 

пры якім злодзей паведамляе сваё прозвішча. 

Невядомы аўтар 

Пры стварэнні ўласнага прадукта часта паўстае праблема плагіяту.  

Што такое плагіят? Энцыклапедычны слоўнік да енаступнае азначэнне: 

“Плагіят (ад лац. plagio — выкрадаю) — наўмыснае прысваенне аўтарства 

на чужы твор літаратуры, навукі, мастацтва, вынаходніцтва ці рацыя-

налізатарскую прапанову (цалкам або часткова)”. Прадугледжваецца 

крымінальная і грамадзянская адказнасць за парушэнне аўтарскіх і вы-

находніцкіх правоў. Звычайна пад гэтым тэрмінам разумеюць не уні-

кальную інфармацыю, якую спрабуюць выдаць за сваю, парушаючы пры 

гэтым закон аб аўтарскіх правах. Відавочна, што інтэрнэт з’яўляецца вя-

лізным інфармацыйным рэсурсам з магутнымі пошукавымі сістэмамі, 

дазваляе адносна хутка і проста знаходзіць інфармацыю па запытанай 

тэме. Такая прастата пошуку і лёгкасць знаходжання досыць якаснай ін-

фармацыі падштурхоўваюць некаторых людзей да незаконных спосабаў 

выкарыстання чужой працы. Агульны аб’ём работ, якія публікуюцца ў 

інтэрнэце, велізарны, таму без выкарыстання спецыяльнага інструмен-
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тарыя часам бывае даволі складана вызначыць, ці сапраўды гэта аўтар-

скі тэкст ці плагіят. Праверыць тэкст на унікальнасць можна некалькімі 

спосабамі: з дапамогай спецыяльных праграм або з дапамогай сайтаў, 

якія прадастаўляюць такія паслугі. Падобных сэрвісаў і праграм на са-

май справе вельмі шмат. Усе яны працуюць з рознымі параметрамі 

праверкі, з рознымі магчымасцямі і ўмовамі. Разгледзім некалькі з іх. 

Advego Plagiatus: https://advego.com/plagiatus/ 

Etxt Antiplagiat: http://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

Карыстацца імі дастаткова проста. Трэба скапіраваць тэкст у спецы-

яльнае акно, а затым націснуць кнопку праверкі. Праз некалькі секунд ці 

хвілін (у залежнасці ад памеру тэксту) праграма выдасць вынік. На-

прыклад, я праверыла дадзены тэкст “Праблема плагіяту”. Вынік — 97% 

унікальнасці, даволі не дрэнны (праграма знайшла некаторыя часта су-

стракаемыя абароты на іншых сайтах). Сайты, дзе знайшліся такія ж 

часткі тэксту, адлюстроўваюцца ў ніжнім акне праграмы. Таксама можна 

правяраць на унікальнасць усе старонкі сайта, выдаючы падрабязную 

справаздачу па сайце. Трэба адзначыць, што праверка тэксту праграмай 

Etxt Antiplagiat доўжыцца больш, але правяраецца ён больш старанна. 

Звычайна ў гэтай праграме працэнт унікальнасці тэксту меншы, чым у 

іншых сэрвісаў. Праграмы для праверкі унікальнасці тэкстаў дапамогуць 

вам, калі няма магчымасці скарыстацца online сэрвісамі з-за хуткасці 

інтэрнэт-злучэння ці не заўсёды ёсць магчымасць выйсці ў сетку. 

VII. Навінная граматнасць

Вучань павінен усвядоміць прыкметы добрасумленнай навуковай 

навіны. Кожная сапраўдная навіна аб навуковых даследаваннях перш за 

ўсё мае сэнс. Яна дакладная і зразумелая, упісваецца ў агульную пасля-

доўнасць папярэдніх матэрыялаў па гэтай тэме, на падставе яе чытач 

можа зразумець, якія практычныя дзеянні можна чакаць далей. Яна 

змяшчае спасылкі як на падборку больш ранніх навін, так і на аглядныя 

артыкулы рознага ўзроўню, а таксама на арыгінальныя навуковыя публі-

кацыі. Нарэшце, яна распавядае, навошта навукоўцы гэтым займаюцца і 

якія адносіны гэтыя даследаванні маюць да паўсядзённага жыцця.  

З аднаго боку, навукоўцы спрабуюць папулярызаваць свае ідэі, таму 

і ўзнікае папулярная навука — выключна карысны і важны напрамак, 

які часта цяжка аддзяліць ад “сапраўднай” навукі. У той жа час узні-

каюць таксама тэксты, якія імітуюць навуку, не адпавядаюць пры гэтым 

крытэрыям навуковасці. Падобных тэкстаў вельмі шмат у інтэрнэце, яны 

https://advego.com/plagiatus/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
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прадстаўлены ў СМІ, пранікаюць ў навучальную літаратуру, трапляюцца 

нават у навуковых часопісах. 

Выкладчык Ульянаўскага інстытута грамадзянскай авіяцыі Леанід 

Подымаў вызначае наступныя 10 прыкмет ілжэнавукі [6]. 

1. Псеўданавуковыя артыкулы не публікуюцца ў навуковых

выданнях, дзе перад публікацыяй любы артыкул праходзіць рэцэн-

заванне экспертамі. Зразумела, што ніводнае ілжэвучэнне такую пра-

верку не пройдзе. Такія матэрыялы выдаюцца ці як кнігі ў яркіх во-

кладках, ці як публікацыі ў “бульварнай” прэсе. 

2. Буйная навуковая праца абавязкова суправаджаецца вялізным

спісам крыніц. Прычым цяпер гэта часта англамоўныя крыніцы, так як 

на англійскай мове публікуюцца навукоўцы ўсіх краін. Псеўданавуковыя 

публікацыі альбо наогул не маюць такога спісу, альбо адсылаюць да 

гэтак жа вельмі сумнеўных прац.  

3. Рэальная навука на самай справе даволі сумная. І нават публіка-

цыі, якія маюць сапраўды сенсацыйны характар, называюцца сціпла. 

Псеўданавука гоніцца за сенсацыйнасцю. А слова “таямніца” ў назве 

падобных кніг і артыкулаў сустракаецца ўжо, мабыць, праз раз. 

4. Займацца навукай і адначасова ўзбагачацца даволі складана. Але

толькі калі гэта не псеўданавука! Сапраўдны навуковец не паспявае вы-

пускаць кнігі стотысячнымі накладамі, а аўтар “новай храналогіі” Ана-

толь Фаменка паспявае. Рэальны навуковец не будзе рэкламаваць мето-

дыку для лячэння ўсяго чаго можна, а псеўданавуковец Пётр Гараеў 

“лечыць”. 

5. Неад’емная частка псеўданавуковых публікацый — гэта наяў-

насць канспіралагічных тэорый. “Афіцыйная навука ўтойвае, а мы рас-

кажам”, — дэвіз ілжэвучэнняў. Адсюль з’яўляюцца гісторыі пра археола-

гаў, якія закопвалі артэфакты, або пра біёлагаў, якія скрыжоўвалі ча-

лавека са страказой. 

6. Ёсць такі выраз: “Калі тэорыю немагчыма абвергнуць, яна неда-

кладная”. Гэта не пра ілжэвучэнні! Любое іх сцвярджэнне не можа пад-

вяргацца крытыцы. А ўжо пра самакрытыку і казаць няма чаго. Ніводны 

ілжэвучоны не паставіць пад сумнеў сваё сцвярджэнне. 

7. Калі вы прачыталі пра навукоўцаў, якія даказалі існаванне зда-

няў або нават усталявалі радыёсувязь з індзейскімі бажаствамі — гэта 

відавочна псеўданавуковы праца. Сапраўдныя навукоўцы нічым звыш-

натуральным не займаюцца. 

8. Частка ілжэвучэнняў адкрыта нагадвае шарлатанства-вараж-

біцтва. Напрыклад, можна сустрэць інфармацыю пра навуковыя метады 
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разліку жыццёвага шляху па фота. Або пра вызначэнне дыягназу па ад-

бітках пальцаў за хвіліну. Запомніце: ніводны экспрэс-аналіз не працуе з 

такой хуткасцю! 

9. Псеўданавуковыя працы часта характарызуюцца сумніўнай логі-

кай. Напрыклад, ілжывай дыхатаміяй — калі тэорыя Дарвіна не даклад-

ная, то эвалюцыі не было. Пра існаванне іншых эвалюцыйных тэорый 

псеўда-навуковец, хутчэй за ўсё, можа і не ведаць. 

10. Большасць ілжэвучоных маюць вялікую колькасць даволі сум-

ніўных рэгалій. Адкрыцце прапануецца ў адной галіне, а спецыялізацыя 

аўтара ў іншай. 

Прыкладам могуць быць наступныя “сенсацыі”. 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=4921) 

Доказ фэйка 

(http://maxpark.com/community/5654/content/2383215) 

На секцыі халоднага ядзернага сінтэзу тыдня кампаніі National 

Instruments, які прайшоў у г. Осцін, штат Тэхас з 5 па 8 жніўня 2013 года, 

найбольшае ўражанне зрабілі дзве залатыя сферы, пагружаныя ў пласт 

сярэбраных пацерак. 

Залатыя сферы, якія вылучаюць цяпло днямі і месяцамі без падводу 

знешняй энергіі (Узорная сфера злева (84°C), кантрольная сфера справа 

(79.6°C), алюмініевае ложа з сярэбранымі пацеркамі (80°C).  

Тут не падводзіцца ніякага цяпла, няма ніякіх патокаў вады, але ўся 

сістэма застаецца гарачай пры 800С дні і месяцы. Яна ўтрымлівае акты-

ваваны вугаль, у порах якога маецца нейкі сплаў, магнітны парашок, не-

каторы матэрыял, які змяшчае вадарод і газападобны дэйтэрый. Мяр-

куецца, што цяпло паходзіць ад ядзернай рэакцыі D + D = 4He + Q. Для 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=4921
http://maxpark.com/community/5654/content/2383215
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падтрымання моцнага магнітнага поля сфера ўтрымлівае раздробнены 

магніт Sm2Co7, які захоўвае магнітныя ўласцівасці пры высокіх тэм-

пературах. У канцы канферэнцыі на вачах у шматлікага натоўпу сферу 

разрэзалі, каб паказаць, што ў ёй няма ніякіх фокусаў тыпу літыевай 

батарэі або спальвання бензіну”. 

Вучням прапануецца адказаць на пытанне: “Чаму гэта можна лі-

чыць фэйкам?”. Магчымыя аргументы: 

 Пераблытаны градусы Цэльсія і Фарэнгейта.

 Няма спасылкі на матэрыялы канферэнцыі.

 Выкарыстаны сярэбраныя пацеркі і залатыя шары, а навошта?

 “Нейкі сплаў, нейкі матэрыял” — гэта індыкатары той самай

“таямніцы” псеўданавукі. 

 Такі суперэфект, які абяцае шматмільённыя звышпрыбыткі, калі

б гэта не было фэйкам, проста ніколі і ніхто б не паказаў, папярэдне не 

запатэнтаваўшы, бо паўтарыць усё вышэйпрыведзенае і назваць сваім, 

запатэнтаваўшы, зможа любы. 

Праца з навінамі прадугледжвае аналіз тэксту, адрозненне фактаў 

ад меркаванняў. Навінны матэрыял добра выкарыстоўваць на ўроках 

пры вывучэнні новых тэм. 

Тэма “Ядзерная энергетыка” 

Заданне: Азнаёмцеся з двума медыяпаведамленнямі: 

1. Фізік пра страшную праўду аб Астравецкай АЭС:

https://www.youtube.com/watch?v=6A25effyAmM 

2. Чем хороша Белорусская АЭС?

https://zen.yandex.ru/media/zavodfoto/chem-horosha-belorusskaia-

aes-5ca3.... 

Заданні і пытанні: 

• Знайдзіце ў прадстаўленых матэрыялах факты і меркаванні.

Абгрунтуйце свой выбар. 

• Якімі прычынамі абумоўлена стварэнне кожнага з гэтых тэкстаў?

• Якія высновы можна зрабіць?

https://www.youtube.com/watch?v=6A25effyAmM
https://zen.yandex.ru/media/zavodfoto/chem-horosha-belorusskaia-aes-5ca3aaa1ec888400b2bcf8dc
https://zen.yandex.ru/media/zavodfoto/chem-horosha-belorusskaia-aes-5ca3aaa1ec888400b2bcf8dc
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Вельмі часта ў інтэрнэце сустракаецца ілжывая інфармацыя, якую 

прынята называць фэйкавай. Фэйк перакладаецца з англійскай мовы як 

“падман”, “фальсіфікацыя”, гэта тое, чаго няма на самай справе. Для 

адпрацоўкі навыку праверкі дакладнасці інфармацыі можна выкарыс-

тоўваць наступныя практыкаванні. 

Практыкаванне “Фэйк або праўда?” 

Навучэнцы дзеляцца на пары і атрымліваюць тэкст з інфармацыяй. 

Аўдыторыі можна раздаць некалькі відаў тэксту. Адзін ці два з іх — праў-

дзівая інфармацыя. Астатнія фэйкі. У якасці крыніц фэйкаў фізічнага 

або экалагічнага зместу можа быць выкарыстаны сайт esoreiter.ru. Пры-

клады артыкулаў:  

“Нябесны гул і светлавыя штормы па ўсім свеце: наспявае непаду-

ладная ядзерная рэакцыя, здольная падарваць Зямлю”,  

“Тропікі апынуліся дарэмнымі ў забеспячэнні кіслародам нашай 

планеты”,  

“На выспе Балі маса мёртвых птушак падае з неба”. 

Заданне навучэнцам: 

1. Прачытайце тэксты.

2. Вылучыце інфармацыю, якая пацвярджае праўдзівасць дадзенага

факту. 

3. Вылучыце інфармацыю, якая пацвярджае, што дадзеная

інфармацыя з'яўляецца фэйкам. 

4. Прыміце рашэнне: гэта фэйк або праўда. Аргументуйце свой

адказ. 

Для кожнага тэксту агучваецца рашэнне і аргументацыя адной пары 

па жэрабю. Астатнія, якія атрымалі гэты від тэксту, дапаўняюць або 

абвяргаюць (як варыянт: пары з аднолькавым тэкстам можна аб’яднаць 

у групы для выпрацоўкі калектыўнага рашэння). 

Пытанні пасля выканання задання: 

1. Ці цяжка было вызначыць фэйкавую інфармацыю?

2. Ці паўплывала на складанасць задання тое, што тэкст быў

навуковы / навукова-папулярны? 

3. У якіх крыніцах і чаму часцей за ўсё можна сустрэць

псеўданавуковую інфармацыю? 

4. Каму выгадна распаўсюджванне навуковых фэйкаў?

5. Ці паўплывала на вашае рашэнне выказыванне іншых

удзельнікаў? 
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Як праверыць дакладнасць інфармацыі ў інтэрнэце 

Шмат інфармацыі вучні бяруць з інтэрнэта, часам не бачаць роз-

ніцы паміж якаснай і няякаснай, слепа давяраюць навінам, атрыманым 

з сусветнай сеткі. Таму перш за ўсё неабходна навучыцца ажыццяўляць 

кантроль дакладнасці. Прыкладам некарэктнай падачы інфармацыі, які 

выдатна працуе на прыцягненне ўвагі, з’яўляецца выкарыстанне шакі-

руючых загалоўкаў, прычым самі навіны пры гэтым могуць быць самыя 

звычайныя. Напрыклад, навіна пад назвай “Ірына Дарафеева пры смер-

ці!” расказвае аб тым, як у нейкай вёсцы цёзка вядомай спявачкі трапіла 

ў ДТЗ. Чалавек рэагуе на загаловак, публікуе гэта ў сваёй сацыяльнай 

сетцы, у блогу, твітэры і г.д. Калі ж гэта чалавек вядомы і яго мерка-

ванням многія давяраюць, то навіна разыходзіцца імгненна. 

Для вызначэння дакладнасці інфармацыі можна карыстацца 

наступнымі фармальнымі індыкатарамі: 

1. Надзейнасць крыніцы

• Наяўнасць спасылак на крыніцы інфармацыі. Самым лепшым

з’яўляецца наяўнасць спасылак на аўтарытэтныя крыніцы інфармацыі. 

Даволі часта ў інтэрнэце даныя з аднаго сайта перадрукоўваюцца на 

іншых. Чым больш спасылак на зыходны матэрыял, тым вышэйшы 

аўтарытэт рэсурсу. Пажадана пацверджанне інфармацыі, як мінімум, з 

дзвюх незалежных адна ад адной крыніц. Гэты факт сведчыць аб тым, 

што дадзеным крыніцам інфармацыі давяраюць.  

• Звяртанне ўвагі на URL-адрас вэб-сайта. Калі URL сайта “.gov”,

хутчэй за ўсё гэта надзейны ўрадавы вэб-сайт. Калі назва сайта заканч-

ваецца на “.edu”, то хутчэй за ўсё сайт належыць установе адукацыі. 

Часцей за ўсё матэрыялы на такіх сайтах з’яўляюцца чытэльнымі і знач-

нымі. Дамен сайта “.сom” сведчыць аб прыналежнасці да камерцыйнай 

арганізацыі, дамен “.org” уласцівы cайтам некамерцыйных арганізацый. 

Канчаткі “.by”, “.ua”, “.ru” сведчаць аб “нацыянальнасці” дамена. Кан-

чатак “.net” маюць сайты сеткавых правайдэраў, адміністрацыйныя 

сайты інтэрнэту. 

• Рэйтынг рэсурсу, на якім размешчана інфармацыя. У гэтым

могуць дапамагчы вядомыя інфармацыйна-пошукавыя сістэмы, на-

прыклад “Google”. Ён пакажа  індэкс цытавання рэсурсу, выдасць праз 

пошукавы запыт інфармацыю пра яго. Дастаткова ў пошуковым радку 

набраць “link: адрас вэб-сайта”. Таксама па розных камбінацыях пошу-

кавых запытаў прадставіць аналагічную інфармацыю, якая дапаможа 

параўнаць даныя, ацаніць іх верагоднасць. 

• Актуальнасць і навізна. Трэба звярнуць увагу, ці ёсць на сайце

даты, якія ўказваюць, калі сайт быў створаны, калі на ім былі апошнія 

абнаўленні. Праверыць, ці з’яўляюцца рабочымі спасылкі, якія раз-



ЭЛА ЯКУБОЎСКАЯ. МЕДЫЯГРАМАТНАСЦЬ І ФІЗІКА 

64 

мешчаны на сайце. Паказчыкі таго, ці працягвае аўтар або распра-

цоўшчык сайта падтрымліваць старонку, сведчаць аб магчымасці атры-

маць свежыя навіны.  

2. Аўтарства

• Для таго, каб зразумець, ці варта давяраць якому-небудзь арты-

кулу, можна пашукаць інфармацыю аб статусе і кампетэнтнасці яе аў-

тара. Напрыклад, азнаёміцца з іншымі яго працамі, каментарамі і вод-

гукамі чытачоў. Калі аўтар артыкула мае добры журналісцкі вопыт, га-

наровую пасаду або навуковую ступень, шанцы на праўдзівасць яго ар-

гументаў узрастаюць. Акрамя таго, у інтэрнэце могуць быць яго блогі, 

старонкі сацыяльнай сеткі і іншая інфармацыя, якая дапаможа скласці 

меркаванне пра аўтара. 

• Кваліфікацыя аўтара артыкула менавіта ў гэтай тэме. Дастаткова

ў радку пошуку набраць: імя аўтара + тэма. 

• Наяўнасць зваротнай сувязі з аўтарамі. Гэта можа быць спасылка

на хатнюю старонку (Home) ці наяўнасць спасылкі: “Пра нас” (About us), 

“Пра сябе” (Who Am I), “Кантакты” (Contacts), “Пытанні, якія часта 

задаюць” (FAQ), “Яшчэ” (For More), “Інфармацыя аб кампаніі” (Com-

pany Information), “Профілі” (Profiles), “Персанал” (Our staff) або іншыя 

індыкатары, з дапамогай якіх можна знайсці інфармацыю пра аўтара. 

3. Якасць падачы інфармацыі

• Інфармацыя падаецца граматна, без граматычных, сінтаксічных

або пунктуацыйных памылак. 

• Адпаведнасць наяўных фатаграфій або малюнкаў зместу сайта,

карыснасць прыведзеных малюнкаў. 

• Адпаведнасць назвы адрасу сайта яго зместу.

• Спасылкі, размешчаныя на гэтым сайце, вядуць на іншыя

карысныя рэсурсы. 

• Ацэнка дадзенай інфармацыі на праўдзівасць.

Для гэтага можна скарыстацца парадай Крыса Шэрмана і Гэры

Прайса [8]. Яна гучыць наступным чынам: выкарыстайце тыя ж самыя 

“фільтры” пры ацэнцы інфармацыі, якія вы ўжываеце пры чытанні ін-

фармацыі ў афлайне. Спытайце сябе: “Як бы я адрэагаваў, калі б пра-

чытаў пра гэта ў газеце ці ў лісце, які прыйшоў па пошце?”. Той факт, 

што інфармацыя змяшчаецца ў інтэрнэце, яшчэ не служыць доказам яе 

праўдзівасці, роўна як і наадварот. Тым не менш, часта людзі падсвя-

дома лічаць, што прачытанае ў інтэрнэце слова праўдзівае. 

Наяўнасць карцінкі або фатаграфіі ў інфармацыйным паведамленні 

прыцягвае значна больш чытачоў. Большасць падлеткаў у першую чаргу 

рэагуюць на навіну, якая суправаджаецца прыгожай карцінкай. Існуе 
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нямала рэсурсаў, здольных дапамагчы правесці аператыўную праверку 

малюнкаў на дакладнасць. 

 Findexif.com — бясплатны сэрвіс, на які можна загрузіць фата-

графію ці даць спасылку на яе. Ён вызначыць звесткі, калі было зроб-

лена фота, якой прыладай, параметры выявы, часам можна вызначыць і 

месца здымкі. 

 FotoForensics.com — сайт, які можа знайсці ўстаўленыя ў

фатаграфію пры рэдагаванні фрагменты. Пасля апрацоўкі праграма 

выдае здымак, дзе змененыя вобласці будуць вылучацца на фоне іншых.  

 Google Search by Image, пошук  у “малюнках” Яндэкса і праграма

TinEye — зваротны пошук малюнкаў. Сюды можна загрузіць фота, каб 

знайсці яго арыгінальную крыніцу і паглядзець, дзе яно яшчэ друка-

валася. 

Недакладная інфармацыя сустракаецца не толькі ў інфармацыйна-

забаўляльнай сферы, але і ў любых іншых, уключаючы адукацыйную. 

Маса памылак сустракаецца ў розных банках рэфератаў, якімі так 

любяць карыстацца школьнікі. Давяраць ў сетцы можна афіцыйным 

энцыклапедыям, слоўнікам. Адукацыйныя рэсурсы, якія прайшлі 

праверку дакладнасці можна ўбачыць у розных афіцыйных калекцыях 

адукацыйных рэсурсаў. Прывядзём некаторыя прыклады:   

http://adu.by — Беларускі нацыянальны адукацыйны інтэрнэт-пар-

тал; 

https://rikc.by/ — Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў; 

http://www.academy.edu.by — сайт Акадэміі паслядыпломнай аду-

кацыі; 

https://www.nlb.by/ — Інтэрнэт-партал Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі; 

http://npb.unibel.by — сайт Навукова-педагагічнай бібліятэкі Галоў-

нага інфармацыйна-аналітычнага цэнтра (ГІАЦ) Міністэрства адукацыі. 

Рэсурсы, апублікаваныя там, у большасці сваёй прайшлі навукова-

метадычную экспертызу. 

 Але ў той жа час неабходна ўлічваць наступны момант. Да 

прыкладу, у апошні час вялікую папулярнасць набыла Вікіпедыя — 

свабодная энцыклапедыя. “Wіkі” ў перакладзе азначае “хуткі”. Вікіпедыя 

ствараецца добраахвотнікамі з усяго свету на 285 сусветных мовах. Усяго 

ў ёй прадстаўлена ўжо больш за 35 мільёнаў артыкулаў. Свабодная 

энцыклапедыя ўваходзіць у пяцёрку самых папулярных вэб-сайтаў у 

свеце. Інфармацыя, апублікаваная ў ёй, цалкам можа апынуцца неда-

http://adu.by/
https://rikc.by/
http://www.academy.edu.by/
https://www.nlb.by/
http://npb.unibel.by/
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кладнай, паколькі доступ да рэдагавання артыкулаў мае любы ахвочы — 

ад навуковага супрацоўніка да навучэнца пачатковай школы. 

Выкарыстоўваць Вікіпедыю для азнаямлення з матэрыяламі па тэ-

ме, якая зацікавіла вучня, можна, але нельга ўспрымаць яе як эксперта. 

Калі няма неабходнасці дэталёва вывучыць тэму, то Вікіпедыя падый-

дзе. Таксама можна скарыстацца абазначэннямі самой Вікіпедыі. Вікі-

педыя вызначае выдатныя і добрыя артыкулы.  

Паводле даных Вікіпедыі, выдатныя артыкулы — гэта артыкулы, 

якія ўдзельнікі Вікіпедыі лічаць аднымі з самых лепшых артыкулаў пра-

екта; яны напісаныя з веданнем пытання і раскрываюць закранутую 

тэму. Пры гэтым яны павінны адпавядаць пэўным патрабаванням. Пе-

рад тым, як з’явіцца на гэтай старонцы, выдатныя артыкулы праходзяць 

працэдуру абрання на старонцы “Вікіпедыя: Кандыдаты ў выдатныя 

артыкулы”, дзе іх абмяркоўваюць на прадмет дакладнасці, нейт-

ральнасці, паўнаты і стылю выкладання. Існуюць таксама добрыя арты-

кулы, якія пакуль не адпавядаюць усім крытэрыям выдатных, але на-

бліжаюцца да іх па якасці. Усе выдатныя артыкулы адзначаны знакам ✯ 

у верхнім правым вугле сваёй старонкі, а таксама адпаведным шаб-

лонам унізе артыкула. Колькасць выдатных артыкулаў у беларускай Вікі-

педыі — 71.  Але трэба  памятаць, што інфармацыя, якую хутка можна 

знайсці ў Вікіпедыі, можа быць няправільнай. Што сапраўды карысна ў 

Вікіпедыі, так гэта спіс крыніц унізе артыкула. Можна паглядзець на 

пералічаныя крыніцы і вырашыць для сябе, ці варта ім давяраць. Па-

чытаць гэтыя крыніцы, каб убачыць інфармацыю ў кантэксце. Калі 

фрагменты інфармацыі цытуюцца недакладна, быць напагатове. Пасля 

таго, як азнаёміліся з тэмай на Вікіпедыі, можна пашукаць больш падра-

бязную інфармацыю. Для пошуку можна выкарыстоўваць ключавыя 

словы, прыведзеныя ў артыкуле з Вікіпедыі. Калі ўвесці ў пошукавік па-

знаку “edu” або “gov”, ён выдасць вынікі толькі з урадавых сайтаў або ўні-

версітэтаў. Праўда, такія крыніцы больш аб’ёмныя або цяжкія для разу-

мення, чым артыкулы ў Вікіпедыі.  

Для таго, каб навучыць дзяцей ацэньваць Вікіпедыю як крыніцу 

інфармацыі, можна прапанаваць ім наступнае заданне.  

Знайдзіце артыкулы, прысвечаныя Ігару Сікорскаму на Вікіпедыі 

(напрыклад, на англійскай, рускай, украінскай мовах), прачытайце іх і 

абмяркуйце ў групе пытанні: 

• Ці можна выкарыстоўваць Вікіпедыю ў якасці адзінай крыніцы

інфармацыі? Чаму? 

• Ці істотна адрозніваецца змест артыкула пра І. Сікорскага на роз-

ных мовах? Чаму? 
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• На якія крыніцы спасылаюцца ў артыкуле? Ці шмат сярод іх пер-

шакрыніц? 

• Тое, што Вікіпедыя захоўвае інфармацыю пра ўсіх аўтараў, якія

ўносілі праўкі ў артыкул — гэта “плюс” ці “мінус”? 

Відавочна, што аналізу кантэнту трэба вучыць. Для гэтага не абавяз-

кова ўводзіць асобны прадмет. Уменне крытычна аналізаваць інфар-

мацыю з інтэрнэта можна адпрацоўваць на самых розных школьных 

уроках. Навучэнцы часта рыхтуюць даклады, рэфераты па розных тэмах, 

выконваюць навучальныя праекты, выкарыстоўваючы ў якасці крыніцы 

электронныя рэсурсы. Можна прапанаваць праводзіць з навучэнцамі 

аналіз інфармацыйных паведамленняў па наступным плане [9]: 

 На якім сайце апублікаваная інфармацыя? Што можна сказаць

пра гэты сайт? 

 Ці пазначана крыніца інфармацыі? Што вы можаце сказаць пра

гэту крыніцу? 

 Хто аўтар інфармацыйнага паведамлення?

 Каму адрасавана гэтае паведамленне?

 Якая аргументацыя выкарыстоўваецца? Ці ёсць у тэксце фак-

тычныя памылкі? 

 Вызначыце мэту, з якой створана гэта iнфармацыйнае паведам-

ленне. 

 Знайдзіце ў сетцы падобныя паведамленні (падобную інфар-

мацыю па гэтай тэме), выкарыстоўваючы розныя камбінацыі ключавых 

слоў. Параўнайце інфармацыю з розных крыніц, прааналізуйце яе. 

 Зрабіце выснову, ці можна давяраць гэтай інфармацыі?

Не спрабуйце змяніць вашае дзіця і зрабіць з яго чалавека з такімі ж 

перакананнямі, устаноўкамі і поглядамі, як у вас. Прыміце як факт — ён 

іншы, у чымсьці лепшы за вас. Дапамажыце яму ўвайсьці ў дарослае 

жыццё, падзяліцеся сваім вопытам і прыгледзьцеся ўважлівей — 

магчыма, вам таксама ёсць чаму павучыцца ў яго. 
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Гласарый 

Аналіз медыятэксту – вывучэнне і трактоўка медыятэксту. 

Вылучаюць наступныя віды аналізу: кантэнт-аналіз, структурны, аўта-

біяграфічны, іканаграфічны, семіятычны, ідэнтыфікацыйны, ідэалагіч-

ны, філасофскі, этычны, эстэтычны і да т.п. 

Відэагульні – непрадуктыўная дзейнасць, матыў якой заключаец-

ца ў самім працэсе. Дзеянне гульцоў каардынуе камп’ютарная праграма, 

якая арганізуе гульнявую прастору і можа выступаць у ролі партнёра або 

ўсталёўваць сувязь паміж гульцамі. 

Відэакліп (відэаролік) — кароткі аўдыявізуальны медыятэкст 

(рэкламны, музычны і г.д.). 

Віртуальная рэальнасць (Кібер-прастора) — штучна сканструя-

ваная камп’ютарнымі сродкамі прастора з усімі прыкметамі рэальнасці, 

дзе адбываецца анлайн-камунікацыя. У кібер-прасторы індывіды ўза-

емадзейнічаюць, абменьваюцца ідэямі, дзеляцца інфармацыяй, ажыц-

цяўляюць сацыяльную падтрымку, вядуць бізнэс, ствараюць творы мас-

тацтва, гуляюць у гульні, вядуць палітычныя дыскусіі і г.д. як з людзьмі, 

так і з віртуальнымі персанажамі, што часта прыводзіць да замяшчэння 

рэальнага жыццёвага вопыту віртуальным, набытым толькі праз інтэр-

нэт. 

Дэкадаванне (Дэканструкцыя) — расшыфроўка, трактоўка інфар-

мацыі, медыятэксту, знаходжанне скрытых і закадаваных паведамлен-

няў і пасылаў. 

Граматнасць візуальная — вынік візуальнай адукацыі, праду-

гледжвае ўменне “чытаць”, аналізаваць і дэкадаваць візуальны медыя-

тэкст, веданне асноў візуальнай культуры. 

Інфармацыя — любыя звесткі, створаныя чалавекам для перадачы 

ў часе і / або прасторы. 

Крытычнае мысленне (бачанне, ацэнка) — у адносінах да сістэ-

мы медыя гэта складаны рэфлексіўны працэс мыслення, здольнасць да 

ўспрымання паведамленняў такімі, якія яны ёсць, глыбокае і дэталёвае 

разуменне гістарычнага, эканамічнага і мастацкага кантэкстаў, прад-

стаўленых у паведамленнях, здольнасць улоўліваць нюансы ў падачы 

інфармацыі, аналізаваць і рабіць лагічныя высновы аб моцных і слабых 

баках паведамлення.  

Маніпуляцыя медыйная — сістэма прыёмаў і спосабаў медый-

ных уздзеянняў на аўдыторыю з мэтай навязвання якіх-небудзь ідэй, 

меркаванняў, паводзінаў або ўвядзення ў зман. 
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Медыяадукацыя — галіна ведаў у педагагічнай тэорыі і прак-

тыцы, навучанне тэорыі і практычным уменням для асваення сучасных 

мас-медыя; выкарыстанне мас-медыя ў адукацыйным працэсе. Медыя-

адукацыя звязана з усімі відамі медыя (друкаванымі, графічнымі, гука-

вымі, экраннымі і г.д.) і рознымі тэхналогіямі; яна дае магчымасць лю-

дзям зразумець, як масавая камунікацыя выкарыстоўваецца ў іх соцы-

умах, авалодаць здольнасцямі выкарыстання медыя ў камунікацыі з 

іншымі людзьмі; забяспечвае чалавеку веданне таго, як:  

1) аналізаваць, крытычна асэнсоўваць і ствараць медыятэксты;

2) вызначаць крыніцы і аўтараў медыятэкстаў, іх палітычныя,

сацыяльныя, камерцыйныя і / або культурныя інтарэсы, кантэкст; 

3) інтэрпрэтаваць медыятэксты і каштоўнасці, якія распаўсюдж-

ваюць медыя; 

4) адбіраць адпаведныя медыя для стварэння і распаўсюджвання

сваіх уласных медыятэкстаў і дасягнення зацікаўленай у іх аўдыторыі; 

5) атрымаць магчымасць свабоднага доступу да медыя як для

ўспрымання, так і для стварэння. 

Медыяадукацыя з’яўляецца часткай асноўных правоў кожнага 

грама-дзяніна любой краіны свету — права на свабоду самавыяўлення і 

права на інфармацыю. Медыяадукацыя рэкамендуецца да ўкаранення ў 

нацыянальныя навучальныя планы ўсіх дзяржаў, у сістэму дадатковай, 

нефармальнай і адукацыі на працягу ўсяго жыцця (UNESCO, 1999). 

 Медыяграматнасць — вынік медыяадукацыі, заключаецца ў су-

купнасці матываў, ведаў, уменняў і магчымасцей, якія спрыяюць адбору, 

выкарыстанню, крытычнаму аналізу, ацэнцы, стварэнню і перадачы ме-

дыятэкстаў розных форм, жанраў, а таксама аналізу складаных працэсаў 

функцыянавання медыя ў грамадстве. 

Медыякампетэнцыя — адказная рэалізацыя сацыяльных зносін у 

грамадскай практыцы, г. зн. здольнасць адбіраць, разумець, аналізаваць 

і ацэньваць змест медыя, выкарыстоўваць медыя падчас навучання і 

вольнага часу; уменне і жаданне быць стваральнікам асабістай медыя-

прасторы, валодаць навыкамі самапрэзентацыі і зносін з іншымі кары-

стальнікамі медыя і крытычна ацэньваць уласную медыяактыўнасць.  

Медыясацыялізацыя — з’ява інфармацыйнага грамадства, калі 

асноўныя арыенціры ўзаемадзеяння з соцыумам і фарміравання ўласнай 

ідэнтычнасці дзіця набывае не ў сямейных стасунках, а пад уплывам 

СМІ.  

Медыятэкст — паведамленне, пераказанае ў любым відзе і жанры 

медыя (газетны артыкул, тэлеперадача, відэакліп, фільм і г.д.).  

Мэсэдж — паведамленне, пасыл, галоўная ідэя (мэта) медыятэксту. 
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Сімулятары — відэагульні, у якіх камп’ютарная праграма імітуе ас-

пекты рэчаіснасці або выдуманы свет. Выкарыстоўваюцца ў навучаль-

ных мэтах.  

СМІ (Сродкі масавай інфармацыі) — сродкі данясення інфар-

мацыі (слоўнай, гукавой, візуальнай) паводле прынцыпу шырокавяш-

чальнага каналу, які ахоплівае вялікую аўдыторыю і дзейнічае на паста-

яннай аснове. Вельмі часта тэрміны “сродкі масавай камунікацыі” (СМК) 

і “сродкі масавай інфармацыі” (СМІ) ужываюцца як сінонімы. Аднак па-

няцце СМК шырэйшае, бо мае на ўвазе інтэрактыўнае ўзаемадзеянне, а 

не толькі інфармаванне. 

Формы медыяадукацыі — інтэграцыя ў традыцыйны навучальны 

прадмет, аўтаномныя ўрокі, лекцыі, семінары, факультатывы, гурткі, 

медыя-кінастудыі, медыя-кінаклубы, абавязковы прадмет у спецыяліза-

ваных навучальных установах, спецкурсы і інш.  

Фэйк — слэнгавы тэрмін, які абазначае падробку, копію або фальсі-

фікацыю. У дачыненні да СМІ пад фэйкам разумеюць навіну, якая не 

мае нічога агульнага з праўдай, так бы мовіць, падробку навіны. Фэйкі 

могуць закранаць за жывое тых, хто іх чытае: у гэтым выпадку ў чала-

века адключаецца логіка, уключаюцца эмоцыі і ён верыць нават у самую 

неверагодную інфармацыю. Звяртаем увагу на рэсурс 

http://www.stopfake.org/, дзе можна знайсці падрабязныя інструкцыі 

аналізу медыятэкстаў (фота, відэа, пост у сацсетцы ды інш.) на фэйк. 

 

  

http://www.stopfake.org/
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www.nastaunik.info 

Інфармацыйна-метадычны партал 

для настаўнікаў 

Навіны адукацыі. 

Новыя тэхналогіі і метады выкладання. 

Грамадзянская адукацыя і нацыянальнае 

выхаванне. 

Адукацыйны досвед беларускіх 

настаўнікаў: распрацоўкі ўрокаў, школьных 

святаў, пазакласных мерапрыемстваў. 

Падручнікі, метадычныя дапаможнікі, 

навучальныя відэа- і аўдыя- сродкі. 
Конкурсы і абвесткі. 

Сайт мае спецыяльны раздзел Медыякомпас 
https://www.nastaunik.info/media, прысвечаны медыяадукацыі. 

Nastaunik.info – гэта грамадскі праект, створаны настаўнікамі і для 

настаўнікаў як пляцоўка для ўзаемадапамогі, абмену досведам, 

публікацыямі і педагагічнымі ідэямі. 

http://www.nastaunik.info/
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Звесткі пра аўтара 

Эла Мікалаеўна Якубоўская нарадзілася ў го-

радзе Жодзіна Мінскай вобласці. Скончыла Бела-

рускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці 

“фізіка”. З 1992 года пачала працаваць спачатку ў 

школе, затым у гімназіі №1 горада Жодзіна на-

стаўніцай фізікі. Скончыла магістратуру Акадэміі 

паслядыпломнай адукацыі па спецыяльнасці “пе-

дагогіка”. Мае кваліфікацыйную катэгорыю “на-

стаўнік-метадыст”, якая прадугледжвае навучан-

не іншых настаўнікаў. Вядзе заняткі па медыя-

граматнасці на курсах павышэння кваліфікацыі абласных інстытутаў 

развіцця адукацыі, Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, педагагічных 

універсітэтаў. З’яўляецца адным з аўтараў дыстанцыйных курсаў па 

медыяграматнасці для педагогаў. Аўтар артыкулаў у рэспубліканскіх 

СМІ па фарміраванні медыяграматнасці навучэнцаў і педагогаў, сааўтар 

кнігі “Медыяадукацыя ў школе: фарміраванне медыяграматнасці вуч-

няў: дапаможнік для настаўнікаў”. 

(http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/mediaeducation-

by_0.pdf) 

Эла Мікалаеўна Якубоўская 

Медыяграматнасць і фізіка: 

дапаможнік для настаўнікаў 

Рэдагаванне і афармленне: Надзея Кушнер, Алена Палейка 

http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/mediaeducation-by_0.pdf
http://www.nastaunik.info/sites/default/files/page/files/mediaeducation-by_0.pdf





