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У доповіді описано вивчення курсу “Нові інформаційні технології” для студентів 
спеціальності “Біологія”, яке передбачає формування знань, умінь, навичок при підготовці 
учителя біології загальноосвітньої школи. Базовими для даного навчального курсу є знання, уміння 
і навички, набуті студентами після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Навчальна, виховна, розвиваюча функція уроку забезпечується різними засобами. 
Одним з таких засобів є комп’ютер. У сучасній школі комп’ютер все ширше 
використовується не тільки на уроках інформатики, а й на уроках математики, хімії, 
біології, української мови, літератури, образотворчого мистецтва, іноземної мови. Тому 
зараз нагальною проблемою постає навчання майбутніх вчителів-предметників доцільного 
використання комп’ютерних технологій.  

До переваг комп’ютерної підтримки як одного з видів використання нових 
інформаційних технологій у навчанні можна віднести наступні: 

– можливість конструювання матеріалу для конкретного уроку; 
– простоту розробки наявних програмних засобів; 
– можливість поєднання різних програмних засобів; 
– можливість адаптації до умов і потреб конкретного навчального закладу; 
– активізації діяльності учнів. 
При розробці комп’ютерної підтримки конкретного предмета необхідно визначити: 

які теми доцільно “підтримувати” комп’ютерними завданнями і для вирішення яких 
дидактичних завдань, які програмні засоби використовувати для створення та виконання 
комп’ютерних завдань, які попередні вміння роботи на комп’ютері повинні бути 
сформовані в учнів; як організувати такі заняття. 

Вивчення курсу “Нові інформаційні технології” на спеціальності “Біологія” 
передбачає формування знань, умінь, навичок при підготовці учителя біології 
загальноосвітньої школи. 

Базовими для даного навчального курсу є знання, уміння і навички, набуті 
студентами після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів. 

При розробці курсу “Нові інформаційні технології” й написанні його програми були 
використані: 

1. Досвід вивчення подібних курсів у інших вузах:  
– Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка; 
– Національного університету біоресурсів і природокористування України; 
– Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка; 
– Рівненського державного гуманітарного університету; 
– Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та ін. 
2. Літературні джерела: 
Були використані літературні джерела, в яких дається сучасне висвітлення проблем 

навчання інформаційних технологій [4, 6, 9, 12], джерела з вивчення операційних систем і 
прикладного програмного забезпечення [3, 5, 7, 10], дисертаційні дослідження про роль 
інформаційних технологій в системі фахової підготовки вчителя біології [1, 2, 11], освітні 
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інтернет-ресурси [8, 13-20]. 
Сучасні програмні засоби з даної тематики: 
– засоби загального призначення (операційні системи, офісні додатки, графічні 

редактори, антивірусні програми, програми-архіватори);  
– спеціалізована программа візуалізації молекул “RasMol V2.7.5 Molecular 

Visualisation Program”, яка дозволяє відтворти на екрані молекули ДНК і т.п.; 
– спеціалізовані програми, які дозволяють перекодувати послідовність амінокислот 

білку або нуклеотидів ДНК в музичні твори “PROM – Protein Music Composer” та 
“Gene2music”; 

– програмний засіб “Neurosim for Windows” (симулятор роботи нейронів) – 
cімейство програм (by W.J.Heitler з The Gatty Marine Laboratory, Університет св. Андрея, 
Шотландія), що моделюють роботу як окремих нейронів, так і нейронних мереж. 

– програми складання родоводів “GenoPro”, “MyHeritage Family Tree Builder”, 
“Genezis”, які дозволяють виконувати аналіз родоводів, створення учнями родоводів по 
умові завдань, наприклад, родовід для завдання, в якому треба розрахувати вірогідність 
народження хворих дітей в парі і т.п.  

Всі програми вільнопоширювані, але з англійським інтерфейсом. Безкоштовних 
вітчизняних розробок не вдалось знайти. 

Курс побудовано за модульним принципом, тобто навчальний матеріал 
скомпоновано відповідно до його цільового призначення, а саме: у перший модуль 
включається матеріал, в якому розкриваються призначення та характеристики 
операційних систем, правила ефективної роботи з ними; опрацювання даних, поданих у 
текстовому вигляді; технології опрацювання даних, поданих у числовому вигляді; у 
другий – мультимедійні технології, електронні презентації; організаційні та технічні 
основи функціонування та використання мережі Інтернет, спеціальні програмні засоби.  

До складу кожного змістового модуля входять теоретичні питання, лабораторні 
роботи, метою виконання яких є систематизація знань та формування практичних 
навичок, а також завдання для самостійної роботи. Важливою мотивацією вивчення 
даного курсу для студентів, як для майбутніх вчителів, є можливість застосування 
отриманих знань у шкільному курсі. З’являться можливість розв’язування задач, які 
слідують із прикладних задач курсу біології і які складно розв’язати традиційними 
засобами. Крім того для студентів корисно володіти набором алгоритмів, що можуть бути 
застосовані при розв’язуванні задач підвищеної складності та підготовці учнів до 
олімпіад. 

На заняттях студентам повідомляються основні теоретичні засади і положення, на 
яких базується робота програмних засобів, що вивчаються на лабораторних заняттях. 
Потрібно сформувати поняття основи функціонування операційних систем (MS-DOS, 
Windows, Linux), сервісних програм, графічних і текстових редакторів, електронних 
табличних процесорів, систем управління базами даних, систем створення 
мультимедійних комп’ютерних презентацій, систем мультимедійних програмних засобів, 
прикладних програм навчального призначення, використання яких необхідно для 
висококваліфікованого користувача. 

На лабораторних заняттях студенти знайомляться з сучасними програмними і 
апаратними засобами обчислювальної техніки, набувають уміння і навички роботи з нею.  

Викладання навчального курсу забезпечується використанням навчально-методичної 
літератури, розробленими інструкціями до лабораторних та практичних робіт, технічними 
засобами навчання, програмним забезпеченням. 

Реалізація вищезгаданих вимог забезпечує один з головних напрямків професійної 
підготовки сучасного вчителя-предметника і дозволяє йому організовувати навчальний 
процес на сучасному рівні, активно використовувати ІКТ. 

Вивчення дисципліни “Нові інформаційні технології” за робочим планом 
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спецільності “Біологія” заплановано на 3-му курсі в осінньому семестрі. Всього на 
вичення дисципліни дається 108 годин, з них лекції – 22 години, лабораторні роботи – 
20 годин, самостійна робота – 48 годин, індивідуальна робота – 16 годин. Завершується 
вивчення диференційованим заліком. 

Запропоновано такий зміст програми: 
Модуль І. Інформаційні технології. 
Теми та анотації лекцій: 
1. Дані та інформаційні процеси. Інформаційна система. (Поняття про 

інформатику. Інформатика як наука, її місце в сучасному світі і системі наук. Поняття 
даних, повідомлення та дані, подання даних. Інформаційні процеси. Засоби збереження 
даних. Інформатизація суспільства і роль в ній засобів сучасних інформаційних 
технологій. Проблеми захисту і збереження даних. Дані та інформаційні процеси.  

2. Операційні системи. (Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Правила 
техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі. Структура інформаційної системи. 
Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Функції та склад операційної 
системи. Класифікація операційних систем. Принципи роботи користувача з ОС.)  

3. Системи опрацювання графічних даних. (Системи опрацювання графічних 
даних. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення. Робота з 
графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки малювання 
графічних примітивів. Створення анімацій. Вставляння малюнків до тексту.) 

4. Системи опрацювання текстів. (Системи опрацювання текстів, їх класифікація 
та функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок 
текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка 
орфографії. Робота з текстовими файлами. Використання буферу обміну. Пошук даних в 
середовищі текстового редактора. Робота з контекстами – пошук, заміна, виділення, 
перенесення, копіювання, форматування. Робота з об’єктами в середовищі текстового 
редактора. Робота із шрифтами. Форматування документу. Друкування тексту. Шаблони 
текстів та робота з ними. Використання таблиць в текстах. Структура документа.) 

5. Електронні таблиці. (Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення й 
редагування числових, формульних та текстових даних. Робота з файлами ЕТ. Координати 
клітинок. Діапазон клітинок. Опрацювання табличної даних: копіювання, редагування, 
вилучення, переміщення, форматування. Пошук даних в середовищі ЕТ. Виведення 
табличної даних на друк. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, 
поданої в таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної даних. 
Використання логічних функцій для опрацювання табличної даних.) 

6. Бази даних. (Поняття про бази даних (БД). Системи управління базами даних 
(СУБД). Призначення та функції систем управління базами даних. Основні об’єкти бази 
даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі 
баз даних. Особливості реляційних БД.  

7. Бази даних. Створення структури БД. Типи даних, що зберігаються в БД. Різні 
способи введення та редагування даних в СУБД. Робота з таблицями. Поняття ключового 
поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами в СУБД. Пошук даних в БД. 
Впорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих та складених фільтрів. 
Формування звітів. Мова запитів СУБД. Проектування БД.)  

Орієнтовний перелік лабораторних робіт:  
1. Базові уявлення про основні поняття інформатики, як науки. Конфігурація ПК. 

Налагодження робочого середовища операційної системи. Робота з файлами. Робота з 
дисками: Сервісні програми та антивірусні програми (KAV, NOD, DrWeb...). 

2. Редактори графічних зображень 
3. Знайомство з інтерфейсом текстового процесора. Робота з документами. 

Форматування. 
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4. Знайомство з інтерфейсом табличного процесора. Створення та редагування 
таблиць. Форматування.Використання формул та функцій в таблицях 

5. Створення та редагування таблиць бази даних. 
6. Створення та використання запитів, форм,звітів. 
Модуль 2. Системи Multimedia, комп’ютерні мережі та ППЗ  
Теми та анотації лекцій: 
1. Системи Multimedia. Системи створення електронних презентацій. 

(Створення, збереження та відкриття електронних презентацій. Розробка структури та 
організація презентації. Способи оформлення презентації, перевірка узгодженості та 
стилю презентації. Застосування шаблону, робота з кольоровими схемами. Робота зі 
слайдами: створення, редагування тексту, малюнка, об’єкта, таблиці, діаграми, формули. 
Налагодження презентації: визначення часу, управляючі кнопки, перехід між слайдами. 
Використання PowerPoint для створення презентацій-тестів.) 

2. Комп’ютерні мережі та Інтернет. (Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний 
зв’язок в Інтернет. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі 
Інтернет. Поняття про ресурси Інтернет. Адресація в Інтернет. Принципи функціонування 
глобальної мережі. Електронна пошта. Поняття про телеконференції. Програмне 
забезпечення та конфігурація телеконференцій. Поняття про гіпертекстовий документ. 
Служба перегляду гіпертекстових сторінок – World Wide Web (WWW – всесвітня 
павутина). Організація даних, принципи навігації. WWW-сервери. Адреса Web-сторінки. 
Перегляд та створення Web-сторінки. Пошукові машини. Програми браузери. Проблеми 
безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.) 

3. Програмні засоби навчального призначення. Технологія розв’язування задач з 
використанням засобів сучасних інформаційних технологій. (Спеціалізована 
программа візуалізації молекул “RasMol V2.7.5 Molecular Visualisation Program”, яка 
дозволяє відтворти на екрані молекули ДНК і т.п.; спеціалізовані програми, які 
дозволяють перекодувати послідовність амінокислот білку або нуклеотидів ДНК в 
музичні твори “PROM – Protein Music Composer” та “Gene2music”; Програмний засіб 
“Neurosim for Windows” (симулятор роботи нейронів) – cімейство програм (by W. J.Heitler 
з The Gatty Marine Laboratory, Університет св. Андрея, Шотландія), що моделюють роботу 
як окремих нейронів, так і нейронних мереж. Програми складання родоводів “GenoPro”, 
“MyHeritage Family Tree Builder”, “Genezis”, які дозволяють виконувати аналіз родоводів, 
створення учнями родоводів по умові завдань, наприклад, родовід для завдання, в якому 
треба розрахувати вірогідність народження хворих дітей в парі і т.п.) 

4. Програмні засоби для самостійного ознайомлення та індивідуальної роботи. 
(Програмні засоби додрукової підготовки матеріалів, прості програми для створення веб-
вузлів, програми для роботи з дисками, створення віртуальних дисків, робота в локальній 
мережі (на прикладі Microsoft Publisher, Adobe Illustrator, FotoEditor і т.п)  

Орієнтовний перелік лабораторних робіт:  
1. Глобальна мережа Інтернет. Основні послуги глобальної мережі. Електронна 

пошта. Принципи функціонування.Служба перегляду гіпертекстових сторінок – World 
Wide Web. Пошук даних в Інтернет 

2. Створення та налагодження презентацій для тестування 
3. Робота з ППЗ навчального призначення. 
4. Робота з ППЗ навчального призначення. 
При написанні завдань для вивчення стандартного пакету програм добирався 

матеріал, який відповідає спеціалізації “Біологія”. 
Зокрема, при вивченні графічних редакторів пропонується зобразити схеми лактози, 

глюкози, мальтози, целюлози, схему життєвого циклу пивних дріжджів, схему будови 
клітини бактерії, схематичне подання іонних каналів в мембрані клітини і т.д. Всі 
завдання ілюстровані прикладами. При вивченні електронних таблиць пропонується 
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створити таблицю, в якій внесені результати вимірів довжини 30 листкiв вишнi. Щоб 
виявити закономiрностi модифiкацiйної мiнливостi, необхідно провести статистичне 
опрацювання даних, одержаних в результаті дослiдження. При вивченні баз даних 
запропоновано створити базу даних ссавців, з фото та зазначенням роду, виду та ареалу 
проживання. 

При проведенні лабораторної роботи здійснюється поточний контроль рівня 
теоретичної підготовки студента. Формою проведення такого контролю є проведення 
тестування на 10-15 хвилин. Тестування проводиться в середовищі Moodle.  

Базову підготовку до лабораторної роботи студенти повинні здійснювати 
самостійно, а не під час лабораторної роботи. За результатами виконання лабораторної 
роботи студент має набрати певну кількість балів. Найвищий бал ставиться у разі 
правильних відповідей на теоретичні питання та коректність при виконанні практичного 
завдання. Якщо планова лабораторна робота не захищена на відповідній парі, то на 
наступній парі максимально можлива кількість балів зменшується вдвічі. Якщо ж і на цій 
парі студент не захищає лабораторну роботу, то він отримує негативну оцінку (нуль балів) 
з правом на наступний раз скласти роботу і отримати за це мінімально можливу кількість 
балів. У випадку не складання роботи протягом трьох пар студент отримує нуль балів без 
права перескладання. 
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Ефименко В. В. Использование широко распространенного программного обеспечения 
для развития исследовательских умений будущих учителей. 

В докладе описано изучение курса “Новые информационные технологии” для студентов 
специальности “Биология”, которое предусматривает формирование знаний, умений, навыков 
при подготовке учителя биологии общеобразовательной школы. Базовыми для данного учебного 
курса являются знания, умения и навыки, приобретенные студентами по окончании 
общеобразовательных учебных заведений. 

Ключевые слова: программное обеспечение, будущие учителя биологии, исследовательские 
умения, компьютер. 

Efimenko V. V. Use freely widespread software for development of research abilities of future 
teachers. 

In a lecture the study of course is described “New information technologies” for the students of 
speciality “Biology”, which foresees forming of knowledges, abilities, skills at preparation of teacher of 
biology of general school. Base for this educational course are knowledges, abilities and skills, 
purchased students upon termination of general educational establishments. 

Keywords: software, future teachers of biology, research abilities, computer. 
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ВВППЛЛИИВВ  ООДДННООЧЧААССННООГГОО  ЗЗААССТТООССУУВВААННННЯЯ  РРІІЗЗННИИХХ  ШШККААЛЛ  ООЦЦІІННООКК    
ННАА  РРЕЕЙЙТТИИННГГООВВИИЙЙ  РРООЗЗППООДДІІЛЛ  ССТТУУДДЕЕННТТІІВВ  ЗЗАА  РРІІВВННЕЕММ  ЗЗННААННЬЬ  

Проаналізовано вплив одночасного застосування різних шкал на визначення рівня 
академічних знань студентів в умовах впровадження Болонської конвенції в українську систему 
освіти. Розроблені рекомендації по поліпшенню об’єктивності оцінювання і стимулювання 
роботи студентів протягом семестру. 

Ключові слова: навчальний процес, модульно-рейтингова система, національна шкала оцінок, 
ECTS.  

Впровадження міжнародних стандартів і засобів навчання в українську систему 
освіти стає необхідною умовою її інтегрування в світовий освітній простір. Важливим 
завданням на цьому шляху є розробка узгодженого підходу до оцінювання рівня знань 
студентів. Така узгодженість необхідна для того, щоб, по-перше, дипломи українських 
навчальних закладів мали міжнародне визнання, і, по-друге, щоб студенти могли 
переходити з одного закладу до іншого в процесі навчання, як це й передбачено умовами 
Болонської конвенції [1]. Виходячи з таких міркувань, найперше, що треба зробити – це 
встановити відповідність між шкалами оцінок, які застосовуються в системах освіти 
різних країн. Для цього в сучасні заліково-екзаменаційні відомості обліку успішності 
студента в розділ “Підсумкова оцінка” внесено три колонки: “100 бальна шкала”, 
“Національна шкала” та “Шкала ECTS” (European Credit-Transfer System) [3]. Таким 
чином викладач має відмітити рівень знань студента в трьох шкалах. Здавалось би, що 
застосування різних типів оцінок більш повно характеризує рівень знань студента. Але з 
аналізу результатів такої практики протягом п’яти років випливає, що одночасне 


