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Національною доктриною розвитку 
освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, 
що одним із пріоритетних напрямів її 
розвитку є впровадження в усі ланки 
освітньої галузі сучасних 
інформаційно-комунікаційних 
технологій, що забезпечить подальше 
вдосконалення навчально-виховного 
процесу, підвищення якості, 
доступності і ефективності освіти, 
вироблення у підростаючого покоління 
вмінь і навичок, необхідних для 
практичного використання у 
сучасному інформаційному середовищі.  

Людина освічена – це та, яка знає,  

де знайти те, чого вона не знає 

                                          Георг Зиммель 



Ефективність засвоєння знань залежить 

від активності учасників процесу навчання, 

адже,  важливо коли студент не просто 

прослуховує матеріал, а й сам активно 

працює – намагається знайти логічне 

пояснення того чи іншого явища й пояснити 

товаришу свою точку зору.  

Набагато важливіше навчити студентів 

мислити, аналізувати, робити висновки,  

ніж просто розповісти їм новий матеріал. 



 

 

 

 

 

 

 

Використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій на занятті  

біології,  екології та медичної біології 

 

 

 

 

 

 



 використання електронних лекторів, тренажерів, 

підручників, енциклопедій; 

 розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з 

використанням штучного інтелекту; 

 моделювання процесів і явищ; 

 забезпечення дистанційної форми навчання; 

 проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; 

 побудова систем контролю й перевірки знань і умінь 

студентів (використання контролюючих програм-

тестів); 

 створення і підтримка сайтів навчальних закладів; 

 створення презентацій навчального матеріалу; 

 здійснення проективної і дослідницької діяльності 

студентів тощо. 

 



 

Використання засобів мультимедіа в освітньому процесі 

сприяє: 

 
- підвищенню мотивації студентів до навчання; 

- реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства; 

- інтенсифікації процесу навчання; 

- розвитку особистості студента; 

- розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом; 

   - підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації. 



Використання інформаційних технологій розширює дидактичні 

можливості навчального процесу як для студентів, так і для 

викладачів. 





Використання ІКТ на заняттях  дозволяє:  

 інтенсифікувати діяльність викладача і 

студента;  

 

 підвищити якість навчання предмета; 

 

 відобразити істотні риси біологічних 

об'єктів, висунути на передній план 

найбільш важливі характеристики 

досліджуваних об'єктів і явищ природи. 

  





Використання мультимедійних технологій дають змогу в повній мірі реалізувати 
завдання таких занять, тому що мають широкий спектр можливостей:  

інтерактивні ігри  

тести 

віртуальні подорожі  

анімації  

наукові ролики 

творчі завдання і т.п. 

 







Комп’ютерні технології також дозволяють включати в навчальний 
процес нові форми творчих робіт:  

розробку біологічних ігор  

проектну діяльність  

написання власних сценаріїв 

зйомку відеофільмів 

 







Заняття  на тему: «Плоскі черви, їх медичне значення» у 

вигляді науково - практичної конференції. 









це форма навчання з 

використанням комп’ютерних і 

телекомунiкацiйних технологiй, 

якi забезпечують iнтерактивну 

взаємодiю викладачiв та студентiв 

на рiзних етапах навчання i 

самостiйну роботу з матерiалами 

iнформацiйної мережi. 



 

Переваги дистанційного навчання: 

 
• навчання в індивідуальному темпі - швидкість вивчення 

встановлюється самим студентом, вчиться залежно від його особистих 

обставин і потреб; 

• свобода і гнучкість - студент може вибрати будь-який з курсів 

навчання, самостійно планувати місце, час і тривалість занять; 

• мобільність - ефективна реалізація зворотного зв'язку між викладачем і 

студентом; 

• доступність - дозволяє навчатися і  не обмежувати себе в освітніх 

потребах незалежно від місцезнаходження; 

• технологічність - використання в освітньому процесі новітніх 

досягнень інформаційних комп'ютерних технологій; 

• соціальне рівноправ'я - рівні можливості отримання освіти без будь-

яких обмежень; 

• творчість - комфортні умови для творчого самовираження студента. 

 



 

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: 

 

 засоби надання навчального матеріалу студенту; 

 засоби контролю успішності студента; 

 засоби консультації студента програмою-

викладачем; 

 засоби інтерактивної співпраці викладача і 

студента; 

 можливість швидкого доповнення курсу новою 

інформацією, коригування помилок. 

 



 
У системі дистанційного навчання виділені  

4 типи суб'єкта: 
 

 Студент - той, хто навчається. 

 Тьютор - той, хто навчає. 

 Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми 

навчання, займається розподіленням студентів за групами і навчальним 

навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання. 

 Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, 

вирішує технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи. 

 



Дистанційні курси  

Ще до початку навчання  викладач 

розробляє ДК за своїми предметами.  

В процесі навчання курси можуть 

змінюватися і доповнюватися.  

Кожний викладач має змогу сам 

вирішувати, як буде виглядати ДК і які 

мультимедійні елементи в ньому будуть 

застосовуватися.  

Міра і спосіб використання комп'ютерних 

технологій при підготовці ДК значно 

впливає на ефективність його засвоєння.  



 

Навчальний процес за дистанційною формою навчання 

здійснюється у таких формах:  

 
 самостійна робота;  

 навчальні заняття; 

 практична підготовка;  

 контрольні заходи. 

 



 

Основними видами навчальних занять за 

дистанційною формою навчання з біології і екології є:  

 
 лекція 

 семінарські заняття 

 практичні заняття 

 лабораторні заняття 

 консультації та інші. 

 



Онлайн-зустрічі у режимі реального часу  можна проводити зі студентами, 

використовуючи: 

Zoom 
Skype 



 

Для передавання навчального матеріалу використовую: 

 

Screencast-O-Matic  
Відео 

Робочі листи  

в гугл-документах  

Тести  

для самоперевірки 













Дякую  

за увагу !!! 


