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ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З БІОЛОГІЇ 

В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 
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 м. Тернопіль, Україна 
 

Анотація. Досліджено історія створення технології QR-кодування та 

особливості її використання у процесі навчання шкільного курсу «Біології». 

Узагальено способи використання QR-кодів: за об’єктом кодування, місцем 

використання в освітньому процесі; за метою застосування на уроці; 

реалізацією функції, рівнем допомоги у застосуванні. Висвітлено методику 

впровадження QR-кодів на уроках «Біології» та результати її впровадження. 
Ключові слова: освіта, навчання, навчальний предмет біологія, основна 

школа, технології QR-кодування, вчителі. 

 
Вступ. Процеси удосконалення, модернізації та розвитку різноманітних 

соціальних сфер діяльності і галузей економіки, що розгорнулися в світі за 

останні десятиліття, зумовлюють необхідність відповідних змін у системі 

освіти, переходу її на новий рівень вимог до якості підготовки випускників 

шкіл та вузів. Першочерговість розвитку освіти є впровадження осучаснених 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема – технологій засобів 

мобільного пристрою для навчання, які забезпечують удосконалення 

навчально-виховного процесу для доступності та ефективності освітнього 

процесу у школах, підготовку молодого, сучасного, підростаючого покоління 

до навичок в інформаційному суспільстві. Однією із актуальних в даному 

контексті проблем, є визначення шляхів використання учнем смартфону на 

уроці під час виконання завдання за допомогою QR-коду, який є універсальним 
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носієм інформації.  

Теоретичний аналіз вітчизняної педагогічної літератури [2;3;4;5;7;8;9;10] 

засвідчив, що питання інноваційних методів навчання із застосуванням 

мобільних технологій вивчалося такими науковцями, як Ю. Єчкало, Х. Засадна, 

Л. Міронець, Т. Позднякова, Н. Рашевська, А. Степанюк, Г. Ткаченко та ін. 

Науковці зазначають великий потенціал спрямований на використання 

мобільних технологій у галузі освіти, які породжують нові методики та 

змінюють стиль викладання в цілому. Однак, проблема застосування QR-

кодування в процесі вивчення шкільного курсу «Біологія» потребує більш 

детального опрацювання. 

Мета роботи: дослідити історію створення технології QR-кодування та 

особливості її використання у процесі навчання біології.  

Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети ми 

використовували такі методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, моделювання – для визначення сутності технології 

QR-кодування та історії становлення); емпіричні (анкетування, спостереження 

за освітнім процесом, педагогічний експеримент). 

Результати та обговорення. Нами встановлено, що вираз Quick Response 

Code (QR-Code) має переклад із англійської як «швидкий відгук» – це піксельне 

зображення, яке дає дозвіл визначати зміст закодованих спеціально, службових 

символів. Також, це може бути посилання на сайти, відеоролики, аудіозаписи, 

координати місцезнаходження, презентацію, гіперпосилання на персональну 

сторінку соціальної мережі, онлайн-бібліотеки та таке інше.  

Проведений аналіз літературних джерел засвідчив, що свій початок 

створення технологія QR-кодування отримує з технології закодування штрих-

кодів, що виникли ще у сорокових роках ХХ століття. QR-код створила 

японська компанія «Denso Wave» в 1994 році на заміну звичайному штрих-

коду, можливості якого вже не відповідали сучасним вимогам. Це двомірний 

штрих код (матричний код). Він дозволяє в одному невеликому квадраті 

помістити 2953 байти інформації, тобто 7089 цифр або 4296 букв (близько 1-2 
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сторінок тексту в форматі А4), 1817 ієрогліфів [10, с. 106]. Ці квадратні чорно-

білі коди можуть містити URL-адресу або інші дані, які перенаправляють учня 

до джерела отримання більшої інформації 

На відміну від штрих-кодів, QR-код є його покращеною версією. Він 

відрізняється від штрих-коду тим, що: містить великий обсяг цифрової, а також 

текстової інформації на різних мовах; розмір друку може бути дуже малим; 

дуже висока швидкість розпізнавання; зчитується в будь-якому напрямку. Такі 

можливості дають змогу вносити у один малий квадрат коду різноманітну 

інформацію (посилання на веб-сторінки, інформацію контактних даних, опис 

об’єктів туризму на різних мовах, зашифровувати любовні листи та безліч 

іншого. 

Після того як QR-код здобув величезну популярність в країні Японії, тоді 

він почав добиратися і до інших країн світу, прийшов у Європейські технології, 

США та інші континенти. Тепер QR-код підкорює нашу країну Україну. У 

даний час популярності набирає підхід до навчання, що зветься BYOD 

(розшифровується як Bring Your Own Device – «принеси свій особистий 

пристрій»), тому використання QR-кодів досить швидко набирає обертів. Це 

замовлено тим, що за допомогою свого мобільного девайсу учень може 

прочитати код та отримати з нього корисну та цікаву інформацію.  

Проведений аналіз літературних джерел (1; 6; 11) та результати досвіду 

власної практичної діяльності, дозволили нам узагальнити способи 

використання QR-кодів: за об’єктом кодування, місцем використання в 

освітньому процесі; за метою застосування на уроці; реалізацією функції, 

рівнем допомоги у застосуванні. Загалом, на нашу думку, ефективними є такі 

способи впровадження QR- кодів: написання книги з QR- кодами на заміну слів 

і букв (тобто кожна сторінка – код); кодування як доповнення до певного 

об'єкту (скелет в кабінеті біології, елементи деякого пристрою); коди на 

об'єктах під час екскурсії (в музеї, зоопарку, по місту); навчальні запитання 

після розшифрування коду і вивантаження інформації; список використаних 

джерел в електронному курсі; навчальна гра як квест із завданнями, схованими 
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в кодах; гіперпосилання на сайти, джерела публікацій; інформація про автора 

статті, книги; використання в системі каталогів бібліотеки; посилання на 

завдання в електронних курсах; аналіз популярності контенту(за кількістю 

прочитань); бонуси, призи за результатами навчальної гри (варіанти різні); 

використання для підтвердження участі в тренінгу, семінарі; застосування 

рекламних кодів в навчанні; становлення перспективних зв’язків у вивченні 

навчального матеріалу; проведення інтерактивної розповіді. 

Проведений аналіз навчально-методичного забезпечення вивчення 

шкільного курсу «Біологія» в основній школі засвідчив, що у підручниках з 

біології та робочих зошитах частково присутні завдання, які вміщують в собі 

потреби зчитування QR-коду. Однак їх кількість незначна. 

Для проведення педагогічного дослідження із впровадження QR-кодів на 

уроках «Біології» ми базувались на твердженні Т. Позднякової, що, 

використання QR-коду можливе на різних етапах проведення уроку «Біології»: 

опрацювання, пояснення, узагальнення і систематизації знань, перевірки 

засвоєння навчального матеріалу, оцінювання навчальних досягнень учнів, 

виконання лабораторно-практичного завдання, елемент домашнього завдання 

тощо [6, с. 36].  

Наша методика передбачала такі напрями діяльності: 

1. Створення QR-кодів із посиланнями на мультимедійні джерела та 

сайти, необхідні учням 9 класу. Це можуть бути інформаційно-освітні ресурси, 

що містять різну інформацію з теми, що вивчається на уроці біології 

(дистанційний урок, онлайн-тестування тощо). QR-коди можна зберігати у 

вигляді графічного зображення у форматах JPEG, PNG, TIFF або оформити у 

вигляді карток, наліпок та стікерів. 

2. Вклеювання QR-кодів на сторінки навчальних підручників, де потрібна 

додаткова інформація при навчанні біології. Вчителем створюється певна база з 

інформацією на теми у вигляді QR-кодів. У процесі вивчення матеріалу, учні 

отримують певну додаткову візуальну інформацію одразу на сторінках 

підручників біології для 9 класу. 
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3. Проведення миттєвих фронтальних опитувань учнів за картками з QR-

кодами із вивчених тем. Вони здійснюються за допомогою спеціальних сервісів 

у мережі Інтернет, наприклад, ClassTools, Mentimeler, Plickers. За належної 

організації та планування роботи ця форма перевірки знань особлива, цікава і 

доволі ефективна на практиці. 

4. Додавання QR-кодів у домашнє завдання. За ними може бути сховане 

посилання на додаткові матеріали, презентацію чи конспект до уроку, що дуже 

допоможе учням, які відстали у роботі. 

Результати проведеного дослідження дозволяють констатувати, що 

використання QR-кодом у освітньому процесі є досить ефективним. QR-

кодування стимулює пізнавальний інтерес учнів до навчального матеріалу, 

активізуватиме та спонукатиме їх до більшої старанності у навчальній 

діяльності, розширює можливості вчителів у використанні різноманітних 

пошуково-пізнавальних завдань, вправ тощо..  

Висновки. Головні причини активного введення QR-кодів у житті 

сучасного світу є простота та зручність зчитування, а також кодування 

інформації, сама наявність мобільних пристроїв, сучасних девайсів зі 

спеціальними додатками, що розшифровують код. Можливість отримання 

додаткової інформації для вивчення навчального предмету стає все 

популярнішим посеред вчителів та учнів у школах. Використовувати штрих-

коди в освітньому процесі з різною дидактичною метою доцільно на усіх етапах 

уроку: ознайомлення з новим матеріалом, вивченні, узагальненні та 

систематизації знань, перевірки засвоєних знань тощо.  

Залучення новітніх технології з використанням мобільного телефону та 

впроваджувати їх на уроках біології підвищує пізнавальний інтерес школярів 

до навчання, підвищує рівень їх пізнавальної самостійності. Використання QR-

кодів урізноманітнює освітній процес, дозволяє більш ефективно забезпечити 

індивідуальну освітню траєкторію школярам. Технології генерації та 

зчитування QR-кодів мають значний потенціал для вивчення біології в основній 

школі, а технологія мобільного навчання доступна та зрозуміла кожному 
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сучасному учневі. 
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