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Анотація: актуалізовано проблему доцільності виявлення особливостей 

конструювання змісту біологічної освіти на рівні процесу навчання. Виявлено 

основні особливості конструювання змісту шкільного курсу біології на цьому 

рівні, що пов’язані з сучасними інформаційними технологіями. Проведено 

констатувальний експеримент з метою вивчення стану розробки проблеми в 

практиці. Встановлено, що застосування мережі Інтернет сприяє кращому 

засвоєнню учнями навчального матеріалу. Значно підвищується при цьому 

ефективність уроків, стимулюється в учнів бажання вчитися. 

Ключові слова: освіта, школярі, біологія, смартфон, діяльність 

 

При розробці проблеми визначення особливостей конструювання змісту 

біологічної освіти школярів на нинішньому етапі розвитку української школи 

ми базувались на вченні українських дидактів щодо існування п’яти рівнів 

конструювання змісту освіти. А саме: проектований зміст (1. Загального 

теоретичного уявлення. 2. Рівень навчального предмета. 3. Рівень навчального 

матеріалу); Реалізації змісту (4. Рівень процесу навчання. 5. Рівень структури 

особистості учня) [1, с.55]. 

Зупинимось на розкритті особливостей конструювання змісту біологічної 

освіти на рівні процесу навчання, який, передбачає включення навчального 

матеріалу у процес навчання, опору на концепцію змісту освіти, склад, 
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структуру, функції діяльності навчання як системи; осмислення вчителем 

власних дій в ході методичної рефлексії. На нашу думку, на цьому рівні 

найбільш повно проявляються ознаки мінливості та нестабільності сучасного 

світу. Це пов’язане із специфікою інформаційного суспільства, що зумовлює 

зміну способів життєдіяльності людини., що спонукає до суттєвих 

трансформацій освітньої системи. Її перехід в якісно новий стан вимагає 

оптимізації організації та управління механізмами взаємодії всіх суб’єктів 

навчального середовища. Його особливістю є функціонування багатовекторних 

інформаційних потоків, які необхідно враховувати у освітньому процесі. 

Відбувається заміна суб’єкт-суб’єктної освітньої парадигми на полісуб’єктну. У 

такій системі відносин усі суб’єкти навчального процесу взаємодіють між 

собою як активні взаємовпливові учасники. Вони вступають у взаємодію з 

сучасними інформаційними технологіями, соціальними мережами, Інтернет 

сервісами тощо. Тому актуалізується нова освітня комунікативна 

парадигма - спілкування у полісуб’єктному навчальному середовищі. 

Проведений аналіз літературних джерел та практики навчання засвідчив, 

що в умова сьогодення ефективне засвоєння змісту біологічної освіти 

неможливе без забезпечення якісного інформаційного освітнього середовища в 

закладі освіти.. Адже, як стверджував ще І. Сєченова (1861р.): «Організм без 

зовнішнього середовища, що підтримує його існування, неможливий; через те в 

наукове визначення організму повинно входити і середовище, що впливає на 

нього. Оскільки без останнього існування організму неможливе, суперечки про 

те, що у житті важливіше — середовище чи саме тіло — не мають жодного 

сенсу». [2, с.58].  

На основі проведеного аналізу літературних джерел [3,4,5,6,7], 

інформаційне освітнє середовище ми тлумачимо як суб’єкт освітньої взаємодії 

в полісуб’єктному освітньому просторі, тобто як мережевий суб’єкт 

навчального процесу, що об’єднує навчальні, методичні та інформаційні 

ресурси з використанням сучасних комп’ютерних пристроїв, інформаційно-

комунікаційні технології, інструментарію інтерактивної мережевої взаємодії. 
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Такий підхід передбачає існування трьох суб’єктів освітньої діяльності в межах 

системи вищого порядку – закладу освіти: здобувач (учень); вчитель 

(викладач); мережевий суб’єкт навчального процесу. Діяльність усіх суб’єкти 

знаходиться у відношеннях взаємозв’язку та взаємозалежності. 

З метою дослідження стану проблеми в практиці навчання біології ми 

провели анкетування 212 вчителів біології та 528 учнів міських шкіл Сумської 

та Тернопільської областей. Нами проаналізовано як учителі навчають учнів 

працювати з різними джерелами інформації. Так, 43,87% (93 учителі) навчають 

учнів правил роботи з каталогом, 73,58% (156 учителів) – працювати з апаратом 

орієнтації підручника, 24,53% (52 учителів) формують уміння пошуку 

необхідної інформації у системі Інтернет.  

Комп’ютер як засіб навчання біології використовує 198 чол.(93,40 %), 

інтерактивну дошку SMART Board – 46 чол. (21,70 %), мультимедійний 

проектор – 86 чол.(40,57 %), планшет і смартфон – 10 чол. (4,72 %), адаптер 

Google Chromecast – 8 чол. (3,77 %). Усі вчителі 212 чол. (100%) 

використовують комп’ютер у процесі підготовки до навчальних занять. Однак 

лише 154 чол.(72,64 %) дають учням на домашнє завдання пошук додаткової 

інформації в мережі Інтернет, а 198 чол. (93,39 %) пропонують учням 

підготувати презентації у формі звіту про виконання певного завдання. Названі 

такі причини недостатнього використання у освітньому процесі сучасних 

інформаційних пристроїв учителями: недостатній рівень власної комп’ютерної 

грамотності – 104 чол.(49,06 %); недостатнє матеріально-технічне та навчально-

методичне забезпечення вивчення шкільного курсу «Біологія» – 148 

чол.(69,81 %); небажання вчителів вивчати явища та процеси живої природи за 

допомогою комп’ютерних засобів навчання – 52 чол.(24,53 %). Про те, що 

мобільний пристрій може стати інструментом для навчання біології знає лише 

10 чол. (4,72 %).  

Більшість учнів виявили помірний інтерес до телепередач про природу 

(77,65%). Тільки 7,20% вказали, що такі передачі їх зовсім не цікавлять. 

Спостереження за рослинами і тваринами люблять проводити 60,23 % учнів та 



217 

16,10 % відмічають помірний інтерес до такого заняття. До Інтернет джеред за 

відповіддю на запитання, що виникло на уроці, іноді звертаються 74,43% учнів 

і 19,70% учнів часто звертаються до різних інформаційних джерел з такого 

приводу. 5,87% відмітили, що не шукають відповіді на запитання в додаткових 

джерелах.  

Більшість підлітків (87,31%) мають у своєму розпорядженні мобільні 

пристрої (смартфони, планшети), проте використовують їх переважно для 

розваг чи спілкування з однолітками в соціальних мережах. Про те, що 

мобільний пристрій може допомогти у проведенні навчального дослідження як 

в школі, так і за її межами знають 18,56 % школярів, але використовують 

смартфони з цією метою лише 4,55 % респондентів. 

Разом з тим, вивчення практики роботи закладів загальної середньої 

освіти та власний досвід практичної діяльності засвідчує, що застосування 

мережі Інтернет сприяє кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу. 

Значно підвищується при цьому ефективність уроків, стимулюється в учнів 

бажання вчитися. Навчальний процес інтенсифікується за рахунок підвищення 

його інформативності. Завдяки цьому, учні вдосконалюють вміння 

орієнтуватись в інформаційному просторі і, в даному випадку, вчитель 

виступає наставником, консультантом. Все це актуалізує потребу розробки 

методики вивчення біології із застосуванням інформаційних пристроїв. 

Розроблена нами експериментальна методика передбачає використання 

таких інформаційних пристроїв: комп’ютер, інтерактивну дошку SMART 

Board, мультимедійний проектор, планшет, смартфон, адаптер Google 

Chromecast. Основна увага звертається на використання технології «мобільного 

навчання». Це зумовлено основними перевагами її застосування. А саме: 

інноваційність технології; можливість використання переносних пристроїв в 

освітніх цілях; можливість застосування технології в якості додаткового засобу 

навчання; підвищену ефективність у навчанні осіб з обмеженнями по здоров’ю; 

можливість одночасної взаємодії як з однією особою, так і з групою осіб; 
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відсутність обмежень за часом, місцем і розкладом навчання та відсутність 

вікових обмежень. 

Враховувались і недоліків впровадження технології «мобільного 

навчання». А саме: висока вартість технології для користувачів; несумісність 

деяких мобільних пристроїв з іншими програмами та пристроями; 

неможливість поєднання двох мереж різної архітектури; фрагментація 

навчання; обмежені розміри і ємність мобільних пристроїв; обмеження 

освітньої інформації по візуалізації; обмеження по швидкості передачі 

інформації на мобільні пристрої; функціональні можливості мобільних 

пристроїв; відсутність в учнів добре розвинених навичок самоконтролю та 

самокерування власною пізнавальною діяльністю; недостатня «технічна» 

підготовка вчителів школи у створені мобільного додатку. 

Проведене дослідження засвідчило, що основні особливості 

конструювання змісту шкільного курсу біології на рівні процесу навчання 

пов’язані з сучасними інформаційними технологіями. Вони дозволяють 

створити єдине інформаційне середовище, основою якого є інтегровані 

комп’ютерні мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та 

координувати освітні процеси. При впровадженні інформаційних пристроїв у 

навчальний процес з біології необхідно дотримуватись принципу розумного 

консерватизму і наступності. Комп'ютер у навчальному процесі не є 

замінником педагога, а лише засобом розширення можливостей оволодіння 

новими знаннями. У будь-якій освітній інновації вчитель завжди має 

відігравати ключову роль. Це обгрунтоває доцільність переходу до змішаної 

форми навчання, яка передбачає створення полісуб’єктного освітнього 

середовища (вчитель, учень, інформаційні пристрої). 
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