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Одним із найважливіших завдань сучасної методики навчання є пошук 

нових підходів в освіті із застосуванням інформаційних та комп'ютерних 

технологій [3, 4]. 

Здебільшого, інновації в навчанні вітаються здобувачами освіти, оскільки 

вони мають переконання, що нові технології в майбутньому стануть їх робочим 

інструментом, а знання, вміння, навички, отримані з їх допомогою, є 

фундаментом для самовдосконалення та кар'єрного зростання. На сьогодення 

набула актуальності нова форма навчання – дистанційна і змішана. Дистанційне 

навчання – це різновид освітнього процесу, організовуваного на основі сучасних 

інформаційних технологій, перш за все інтернет-технологій [4, 5]. Виклики часу 

зумовлюють зростання інтересу до цієї форми освітнього процесу, розробляються 

нові технології впровадження дистанційних курсів [1, 2]. 

До переваг дистанційного навчання освітяни відносять такі його 

можливості, як самостійна робота з електронними матеріалами з використанням 

персонального комп’ютера, мобільного телефону та інших гаджетів; можливість 

отримання консультації у вчителя, віддаленого територіально, й можливість 

дистанційного взаємодії з ним; зниження витрат на проведення навчання (оренду 

приміщень, поїздок до місця, тощо); доступність здобуття освіти особами з 

різними особливостями психофізичного розвитку й особливими потребами; 

можливість навчання у зручний час. Для покоління, яке виросло на сучасних 

інформаційних технологіях, дистанційний спосіб отримання інформації та знань є 

нормою життя. 

Біологічна освіта займає особливе місце в системі природничих дисциплін. 

Саме вона покликана формувати у здобувачів освіти розуміння життя як 

найбільшої цінності. Особливо розуміння цього стає актуальною в умовах 
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пандемії. Вивчення біології сприяє усвідомленню того, що збереження 

біорізноманіття, безпека біосфери, гармонійні взаємовідносини з природою – 

неодмінна умова не тільки розвитку, а й існування людства. 

На наш погляд, універсальної методики організації дистанційного навчання 

не існує. Період соціального дистанціювання показав, що для спільної роботи з 

групою здобувачів освіти краще вибрати відповідну платформу для проведення 

відеозустрічей (Google Meet або Zoom.us). У такому режимі можна проводити 

лекції, опитування, диспути, практичні роботи. Для проведення самостійної 

роботи, підбірки матеріалів для практичних робіт, творчих завдань оптимально 

використовувати такі платформи як Якласс або Google Classroom. Існує безліч 

сервісів зі створення інтерактивних завдань, зокрема Learningapps.org, H5P.org, за 

допомогою яких учні можуть виконувати за посиланням як завдання, розроблені 

для них учителем, так і самостійно складені вправи за певною тематикою. 

Упродовж 2020–2021 рр. у період соціального дистанціювання освітяни 

опрацьовували варіанти дистанційного навчання школярів. Випробування безлічі 

сервісів і платформ показало, що «ідеальної» не існує, оскільки доводиться 

використовувати відразу кілька сервісів, іноді навіть для проведення одного 

уроку. 

При формуванні понять із теми «Біологія рослин» в умовах дистанційного 

навчання до найефективніших прийомів організації навчальної діяльності можна 

віднести наступні: 1. Використання матеріалів ЗМІ за темами, пов'язаними з 

вивченням сучасних рослин. Матеріали ЗМІ використовуються як джерело 

інформації. Газетні публікації зручні для формування у здобувачів освіти навичок 

логічного і критичного мислення, оскільки статті, як правило, мають невеликий 

обсяг і написані простою мовою. Наприклад, запропонувати проаналізувати 

причини появи та можливі наслідки поширення в Україні таких інвазійних видів 

рослин, як пістія, борщівник, амброзія. 2. Використання творчих завдань. 

Пропонуються невеликі тексти з біологічними помилками. У ході виконання 

таких завдань перевіряються знання фактичного матеріалу; відбувається розвиток 

образного мислення; усвідомлення можливості практичного використання 

біологічних знань в життєвих ситуаціях. (Наприклад, «люди здавна шукали в ніч 

на Івана Купала цвіт папороті….» або «чому росичка «їсть» комах?»). 3. 

Використання інтернет-ресурсів. Біля екранів гаджетів діти стають частинкою 

природи. Вони її бачать, учаться нею користуватися і усвідомлюють необхідність 

збереження природного комплексу всієї Землі. 4. Використання краєзнавчого 

матеріалу. Використання місцевого матеріалу на уроках дозволяє застосовувати 

особистий досвід учнів для вивчення нового матеріалу. Це може бути 

демонстрація рослин Поліського або Древлянського заповідника, паркових 

насаджень. 5. Екскурсії, на яких встановлюються зв'язки теорії з практикою, 

привертається увага здобувачів освіти до природних явищ. Спілкування з 

природою на екскурсіях сприяє емоційному сприйняттю знань, переконує в 

необхідності захисту рослин і тварин, збереження біорізноманіття. Дистанційно 

навчаються діти з різних куточків, тому варто завчасно розробити індивідуальні 

маршрутні листи із завданнями, а також зробити знімки або відео того, що вони 

побачать, із подальшою демонстрацією на уроці. Це може бути відеозапис 
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екскурсії в міський парк чи ботанічний сад, на шкільній навчально-дослідній 

ділянці, тощо. 6. Конкурси. Виставки постерів, проєктів, фото, участь в 

екологічних олімпіадах, представлення презентацій, майстер-класів та ін. 7. 

Пізнавальні форми. Уроки-лекції, уроки-подорожі, групові уроки, уроки-

семінари, які забезпечують знайомство із флорою України та світу. 8. 

Продуктивні. Посадка квітів, розсади, озеленення своєї кімнати або ділянки у 

дворі, догляд за домашніми улюбленцями, огляд шкільної навчально-дослідної 

ділянки. 

Крім проведення онлайн-занять дистанційна форма навчання вимагає 

проведення індивідуального консультування. Індивідуальні консультації 

спрямовані на підтримку мотивації навчання завдяки наявності зворотного 

зв'язку між вчителем та здобувачами освіти у реальному часі. 

Отже, формування понять з теми «Біологія рослин» в умовах дистанційного 

або змішаного навчання має низку труднощів, але водночас і перспектив для 

реалізації творчого потенціалу вчителя. 
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Шкільний куточок живої природи – це спеціально організована частина 

класної кімнати, що містить об’єкти живої природи – рослини та переважно 

декоративні тварини, які утримуються в спеціально пристосованих клітках, 

тераріумах і/або акваріумах. Куточок живої природи – це не лише місце для 


