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Інна Кифорук 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ІІ СТУПЕНЯ 
 
В сучасному інформаційному суспільстві створюються умови для 

модернізації форм проведення різних видів занять з фізики. 
Сьогодні оснащення більшості компʼютерних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів не відповідає вимогам сучасності, до того ж, не 
завжди вчитель, який викладає фізику, має можливість проводити уроки 
або їх фрагменти в компʼютерному класі. Програм та грантів, відповідно 
до яких школи можуть отримати сучасну техніку, не так багато, а тому 
більшість навчальних закладів лише мріють про нове обладнання й про те, 
як вони його використовуватимуть. 

BYOD (Bring Your Own Devices – «візьми свій власний пристрій») – 
це принцип активного використання для навчальних занять смартфонів, 
ноутбуків, планшетів та інших цифрових пристроїв. Але ці пристрої не 
надаються навчальним закладом, а використовують власні пристрої 
школярів. 

Використання ідеї BYOD дозволяє працювати школярам успішно 
реалізувати на уроках фізики принципи розвитку компетентностей. 
Важливим є, що кожен учень може виконувати відповідні завдання 
прикладного характеру з використанням смартфонів не тільки під час 
уроків, але й виконуючи навчальні проекти та самостійні дослідження в 
позаурочний час , проходити опитування, створювати власні закладки, 
входити в особистий кабінет без логіна і пароля тощо. 

Серед переваг підходу BYOD для учнів виділяють наступні: 

 Пристрої є у більшості учнів. 

 Можна працювати на уроках, використовуючи замість компʼютерів. 

 Можна працювати поза межами класу. 

 Пристрій завжди з собою і можна фіксувати будь-які моменти. 
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 Можна виконувати завдання та навчатися будь-де в 
індивідуальному режимі. 

При розробці заняття з використанням мобільних додатків та 
використанні технології BYOD необхідно звернути увагу на наступні 
важливі чинники: 

1. Операційна система мобільного телефону (Android, iOS або 
Windows). Потрібно мати на увазі, що певний додаток може бути 
доступний тільки на одній з них; 

2. Обсяг мобільного застосування в мегабайтах. Слід віддавати 
перевагу програмам з мінімальним обсягом необхідної інформації; 

3. Доступність. Існує великий вибір додатків, безкоштовних для 
інсталяції. Однак можливості використання можуть бути обмежені або 
виконуваних функцій, або за часом (демо-версія); 

4. Рейтинг. На підставі оцінок користувачів кожен додаток має 
рейтинг і короткі відгуки. Вчителеві необхідно заздалегідь ознайомитися з 
думкою споживача, а також вміти зробити власний висновок щодо 
користування додатком; 

5. Інтерфейс. Завдання в додатку повинні бути зрозуміло 
сформульовані, що не перевантажені зайвими символами і текстом, 
візуальне та звукове оформлення не повинно дратувати яскравими 
кольорами і різкими звуками. 

Зазначено, що використовуючи мобільні пристрої на уроках 
природничо-математичних дисциплін розвивається творче та критичне 
мислення, зростає мотивація до самостійних досліджень, набуваються 
навички використання мобільних девайсів та урізноманітнюється і 
осучаснюється навчальний процес у загальноосвітньому навчальному 
закладі. В результаті застосування мобільного навчання виявлено 
поліпшення в загально академічних досягненнях учнів; успіхи з предметів 
STEM (наука, технологія, інженерія і математика); навички цифрової 
грамотності та ІКТ. 
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