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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 

У самому простому розумінні біологія - наука про життя і 

розвиток живих тіл. Вивчення в школі предмета "Біологія" на 

вербальному рівні не створює правильного уявлення про досліджувані 

об'єкти і явища. Тому головним завданням вчителів біології є розумне 

використання в навчальному процесі наочних засобів навчання  

Роль наочності у викладанні біології загальновизнана, наочність 

навчання - це один з основних принципів дидактики. Необхідність 

конкретно-чуттєвої опори була обґрунтована ще Я.А. Каменським і 

розвинена К.Д. Ушинським. Актуальні думки останнього про роль 

наочності у розвитку спостережливості, уваги, розвитку мовлення, 

мислення учнів.  

На вибір мною цієї теми вплинуло те, що в даний час ми є 

свідками зростаючої інформатизації суспільства. Можна з упевненістю 

говорити, що інформатизація охопила всі сфери людської діяльності, в 

тому числі і освіту. Інформатизація навчального курсу біології 

здійснюється, головним чином, у формі впровадження нових 

педагогічних програмних засобів та інших інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), в тому числі мультимедійних 

посібників.  

За яскравим зауваженням А.В.Осика "... поява ІКТ має змінити 

форми і методи процесу навчання. Вони дозволяють перейти вчителю 

від викладу матеріалу до дискусії", і ширше - від пріоритету 

пояснювально-ілюстративних методів навчання до інтерактивних. 

Комп'ютерні мультимедійні посібники, у тому числі з біології, 

забезпечують в тій чи іншій мірі наочність, інтерактивність та інші 

якості, що відрізняють їх від підручників на паперових носіях 
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Актуальність використання ІКТ в освіті  

Інформаційні технології використовуються в моделюванні, 

конструюванні й аналізі предметних інформаційних середовищ, їх 

змістовної та дидактичної компоненти. Конструювання інформаційних 

предметних середовищ - принципово нове завдання методики 

викладання, що вимагає спеціальних знань у галузі дидактики, 

психології, управління. На відміну від звичайних технічних засобів 

навчання ІКТ дозволяють не тільки оволодіти великою кількістю 

готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, 

але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їхнє вміння 

самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами 

інформації. Використання ІКТ на уроках біології дозволяє 

інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість 

навчання предмета; відобразити особливості біологічних об'єктів, 

висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних 

цілей і завдань) характеристики досліджуваних об'єктів і явищ 

природи.  

 

Методичні прийоми використання ІКТ на уроках біології 

Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з 

традиційними, різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість 

ефективної перевірки знань, розмаїття організаційних форм у роботі 

учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. Більшість біологічних 

процесів відрізняється складністю. Діти з образним мисленням важко 

засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти 

процес, вивчити явище. Розвиток їх абстрактного мислення 

відбувається за допомогою образів. Мультимедійні анімаційні моделі 

дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину біологічного 

процесу, створюючи інтерактивні моделі, учні мають можливість 

самостійно «конструювати» процес, виправляти свої помилки, 

самонавчатися.  

Сучасне суспільство ставить перед вчителями завдання розвитку 

особистісно значущих якостей школярів, а не тільки передачу знань. 

Гуманізація освіти передбачає ціннісне ставлення до різних 

особистісних проявів школяра. Знання ж виступають не як мета, а як 

засіб розвитку особистості. Великі можливості для цього надають 

сучасні інформаційні комп'ютерні технології. Інформатизація системи 
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http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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освіти - один із пріоритетних напрямків модернізації української 

освіти. Інформатизацію освіти розглядають як систему методів, 

процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою 

збирання, обробки, зберігання, розповсюдження і використання 

інформації в освітньому процесі  

Інформатизація включає в себе:  

- Комп'ютеризацію - процес вдосконалення засобів пошуку та 

обробки інформації;  

- Інтелектуалізацію - процес розвитку знань і здібностей людей до 

сприйняття і створення інформації;  

- Медіатізацію - процес вдосконалення засобів збору, зберігання і 

поширення інформації. 

Останнім часом фахівці по-новому визначають місце 

інформаційних технологій і предмета інформатики в освітніх 

установах. Інформатика розглядається не як ізольована дисципліна, а в 

тісному переплетенні з інформаційної навчальною діяльністю у всіх 

предметах. Інформаційні технології використовуються в моделюванні, 

конструюванні й аналізі предметних інформаційних середовищ, їх 

змістовних і дидактичних компонентів. Конструювання інформаційних 

предметних середовищ - принципово нове завдання методики 

викладання, що вимагає спеціальних знань у галузі дидактики, 

психології, управління.  

Інформаційні технології дозволяють:  

 побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному 

школяреві власну траєкторію навчання;  

 корінним чином змінити організацію процесу навчання учнів, 

формуючи у них системне мислення;  

 раціонально організувати пізнавальну діяльність школярів у ході 

навчально-виховного процесу;  

 використовувати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального 

процесу і звернутися до принципово нових пізнавальних засобів;  

 вивчати явища і процеси в мікро- і макросвіті, всередині складних 

технічних і біологічних систем на основі використання засобів 

комп'ютерної графіки і моделювання;  

 представляти в зручному для вивчення масштабі різні фізичні, 

хімічні, біологічні процеси, що реально протікають з дуже великою 

або малою швидкістю.  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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На уроках біології та в позаурочний час я використовую наступні 

педагогічні програмні засоби: 

- методичний комп’ютерний посібник 

«Електронний конструктор уроку. Біологія, 7 

клас»; видавнича група «Основа»;  

- методичний комп’ютерний посібник 

«Електронний конструктор уроку. Біологія, 8 

клас»; видавнича г рупа «Основа»; 

- методичний комп’ютерний посібник 

«Електронний констру ктор уроку. Біологія, 9 

клас»; видавнича група «Основа»; 

- педагогічний програмний засіб «Біологія, 10 

клас»; ТОВ «Вівере Бене 2», 2011; 

- електронний навчально-методичний комплект 

«Біологія для загальноосвітніх навчальних 

закладів, 8 клас»; ТОВ «Вівере Бене 2», 2011; 

- програмний педагогічний засіб «Електронний 

посібник. Біологія 8-9. Людина»; Інститут 

проблем штучного інтелекту МОН і НАН 

України, 2003 та ін. 

 

 Ці та інші електронні посібники допомагають 

вирішити наступні дидактичні завдання:  

 засвоїти базові знання з предмета,  

 систематизувати засвоєні знання,  

 психологічно налаштувати на атмосферу іспиту,  

 натренувати відповідати на найбільш каверзні питання,  

 сформувати навички самостійної роботи з навчальним 

матеріалом з використанням ІКТ,  

 сформувати навички самоконтролю,  

 сформувати мотивацію до навчання в цілому і до біології зокрема,  

 надати навчально-методичну допомогу учням в самостійній роботі 

над навчальним матеріалом,  

 забезпечити зручне освітнє середовище і можливості самостійного 

вибору в пошуку і використанні джерел інформації, тобто 

підготувати учня до іспиту в найкоротші терміни, попутно 

сформувавши у нього масу корисних загальнонавчальних навичок. 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
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Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з 

традиційними, різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість 

ефективної перевірки знань, розмаїття організаційних форм у роботі 

учнів і методичних прийомів у роботі вчителя.  

Можна використовувати такі методичні прийоми:  

1. Використання мультимедіа вчителем: відключити звук і 

попросити учня прокоментувати процес, зупинити кадр і 

запропонувати продовжити дальньої шиї протікання процесу, 

попросити пояснити процес.  

2. Використання комп'ютера учнями: при вивченні текстового 

матеріалу: можна заповнити таблицю, скласти короткий 

конспект, знайти відповідь на запитання.  

3. Контроль знань: тести з самоперевіркою.  

4. Виступ школярів з мультимедійною презентацією розвиває мову, 

мислення, пам'ять, вчить 

конкретизувати, виділяти 

головне, встановлювати 

логічні зв'язки. 

 

Етапи 

інформатизації 

викладання предмета:  

1. Використання 

комп'ютера в якості 

друкарської машинки, 

підготовка з його допомогою найпростіших дидактичних 

матеріалів, планів уроків і т.п.  

2. Використання електронних підручників та освітніх ресурсів на 

електронних носіях в якості наочних посібників, з їх 

ілюстративними, анімаційними можливостями.  

3. Використання програмних ресурсів для створення власних 

навчальних посібників з допомогою програм Microsoft Power 

Point, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop і т.д.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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4. Використання навчальних проектів, керівництво дослідницькою, 

навчальної та позаурочної діяльністю учнів, участь у 

дистанційних олімпіадах, конференціях.  

5. Пошук системи. Створення цілісної методичної системи, 

органічно включає всі пройдені етапи.  

 

Інформатизація середньої освіти, що проводиться в останні кілька 

років, дала змогу побачити та оцінити позитивні і негативні сторони 

використання інформаційних технологій. Шкільний курс біології та 

його викладання має ряд істотних особливостей, які ускладнюють 

навчання і застосування інформаційних технологій, головними з яких є 

слабка математизація шкільного курсу біології та труднощі 

алгоритмізації матеріалу. Наявна проблема слабкого розвитку 

інформаційної культури вчителів біології, і незнання ними основ 

роботи з предметними ІТ, не є серйозною перешкодою на шляху 

впровадження сучасних інформаційних технологій. Оптимальним 

шляхом для вирішення існуючих проблем у викладанні курсу біології 

та підвищення інформаційної культури вчителів може служити 

використання ними на уроках інтерактивного ілюстративного 

матеріалу у вигляді мультимедійних презентацій, підготовлених з 

використанням легко освоюваних програмних продуктів, таких як 

Microsoft PowerPoint. При всій своїй простоті освоєння і використання 

вони мають широкі можливості, володіють достатньою гнучкістю і 

універсальністю для застосування на уроках біології.  

Найбільш оптимальним підходом для організації інформаційного 

наповнення мультимедійних презентацій є використання принципів 

системної педагогіки. Мета їх застосування - підвищити якісний і 

кількісний рівень засвоєння матеріалу представленого в 

мультимедійних презентаціях. В основі даного підходу лежить розподіл 

теоретичного матеріалу на невеликі логічно закінчені конструкції або 

моделі з точним числом елементів і зв'язків. Інформація, представлена 

таким чином, є інформаційною основою уроку, яка асимілюється у 

свідомості учня.  

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%83
http://ua-referat.com/Microsoft_PowerPoint
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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