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ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ З БІОЛОГІЇ 

ЗНЗ 

У тезах досліджена проблема використання інформаційно-комунікіційних 

технологій у навчально-виховному процесі з біології ЗНЗ. Здійснено аналіз 

педагогічної теорії та шкільної практики. Охарактеризовано провідні напрямки 

використання ІКТ у навчанні учнів біології.  
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технології, навчальний предмет «Біологія», форми та методи навчання біології. 

 

Національна доктрина розвитку освіти визначає  пріоритетом розвитку освіти 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які 

забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 

ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві [9] . 

Доцільність та шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес з біології в 

основній школі досліджують вітчизняні та закордонні вчені, а саме: Г. Клейман, 

О. Козленко, Н. Матяш, Є. Неведомська, Н. Семенюк, М. Сидорович, І. Сліпчук, 

В.Смірнов, В. Соломін, І. Сліпчук та ін.  

Так, зокрема, Н. Матяш, вивчаючи питання комп’ютерної підтримки шкільного 

курсу біології, наголошує на її необхідності для підвищення ефективності уроку 

та результативності навчального процесу [3]. 

Є. Неведомська досліджує та характеризує рівні інформаційно-комп’ютерних 

систем, а також розглядає позитивні та негативні моменти використання 

комп’ютерних технологій під час навчання біології [5].  

І. Сліпчук розглядає ІКТ як засіб реформування шкільної біологічної освіти для 

забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої 

особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного 

життя в інформаційному суспільстві [8]. 

Г. Клейман характеризує можливості використання комп’ютерів у галузі освіти 

та зазначає, що комп’ютери дозволяють удосконалювати сучасні методи 

викладання багатьох дисциплін, зокрема біології і наводить різноманітні способи 

використання комп’ютера на уроці біології [2]. 

О. Козленкo  виокремлює можливості використання мультимедійних програм 

на уроках біології як засобів навчання – це використання окремих типів файлів, 

створення власних уроків і використання існуючих мультимедійних програм [1].  

Л. Міронець зазначає, що комп'ютерні презентації порівняно із традиційними 

засобами наочності надають такі переваги, як: послідовність подання матеріалу 

може змінюватися залежно від аудиторії чи мети доповіді, є можливість 



 
 

повернутися до вже розглянутих питань, презентація може містити короткий 

конспект доповіді та нотатки для доповідача, використання мультимедійних 

ефектів презентації дають змогу зосередити увагу слухачів на основному і 

сприяють кращому запам'ятовуванню інформації [4]. 

Реалії впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес з біології 

відображені в публікаціях вітчизняних учителів-практиків: О. Богачук,                  

О. Нечитовської, В. Проценко, О. Тасенко, З. Хаблак, І. Хом’як та ін. [6–9].  

Використання ІКТ у процесі вивчення біології здійснюється у двох напрямках:  

- комп’ютерна підтримка предмета, що виражається у використанні 

стандартного програмного забезпечення з біології, а саме мультимедійних 

енциклопедій, електронних підручників;  

- розробка уроків, що супроводжуються використанням комп’ютера з 

мультимедійним проектором та ретельно підібраного відеоряду, що допомагає 

ілюструвати теоретичний матеріал уроку.  

ІКТ також дають змогу включати в навчальний процес нові форми творчих 

робіт: розробку біологічних ігор, проектну діяльність, написання власних 

сценаріїв, зйомку відеофільмів. Їх можна використовувати при підготовці та 

проведенні нестандартних уроків (ділових ігор, прес-конференцій, 

інтелектуальних змагань, конкурсів, КВК, творчих звітів, аукціонів, діалогів), 

позакласних заходів, факультативних занять [6]. 

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках біології – це:  

1) спосіб розширення індивідуальної активності учнів;  

2) спосіб самоорганізації праці та самонавчання;  

3) включення фізичних потенціалів організму дитини, які направляються на 

активізацію процесу мислення;  

4) спосіб покращення уваги та розвиток різних видів пам’яті: зорової, слухової, 

образної, змістової і навіть рухової;  

5) джерело додаткової інформації з предмету;  

6) засіб формування різних умінь (уміння виділяти в інформації головне і 

другорядне, вміння упорядковувати, систематизувати та структурувати 

інформацію згідно заданої теми, вміння презентувати інформацію згідно 

програмового матеріалу, вміння швидко працювати із складними біологічними 

термінами, що мають грецькі або латинські складові, вміння встановлювати 

асоціативні зв’язки між інформаційними повідомленнями); 

7) засіб збільшення обсягу спеціальних знань та покращення темпу проведення 

уроку;  

8) джерело створення і використання нових методик контролю й оцінювання 

знань учнів; 

9) умова інтернаціоналізації навчання.  

В умовах використання ІКТ: покращується рівень самостійної роботи учнів, 

створюються умови самореалізації та самоствердження учнів, розширюється 

обсяг навчальної інформації, активізується навчально-пізнавальна діяльність 

учнів. 



 
 

Отже, за допомогою ІКТ здійснюються  активний вплив на процес навчання і 

виховання учнів, оскільки змінюється схема передавання знань і методів 

навчання. Разом з тим, упровадження  ІКТ у систему освіти не тільки впливає на 

освітні технології, а й зумовлюює появу нових. Проблема використання ІКТ у 

навчанні біології залишається актуальною і потребує подальшого дослідження. 
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Annotation:  
The article deals the problem of using of information and communication 

technologies in the educational process in secondary school’ biology. Analysis of 

educational theory and school practice is done. The major uses of ICT in teaching 
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