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Запропонована методика може бути використана для ідентифікації 
синтетичних та натуральних барвників у складі таблеток «Белластезин». 

Для здійснення ефективного хіміко-аналітичного контролю за 
безпечним використанням барвників у фармацевтичній промисловості 
очевидна необхідність суворої регламентації синтетичних барвників 
відповідно до вимог нормативних документів у галузі фармації та розробка 
нових прискорених методів їх моніторингу.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ  
 
За прогнозами вчених ХХІ століття буде століттям розвинених 

інформаційних технологій, глобальної комп’ютеризації всіх сфер життя 
людини. Сучасне суспільство вимагає інтелектуально розвиненої 
особистості, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в 
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національному та міжнародному вимірі. Для того щоб стати повноцінним 
членом суспільства, необхідно, з одного боку, засвоїти його цінності та 
знання, а з іншого – активно створювати умови для входження в нього 
відповідно до власних індивідуальних особливостей та світоглядних 
цінностей. 

Шкільний предмет «Біологія» сприяє формуванню цілісної наукової 
картини світу. Програма профільної школи враховує інтереси і потреби 
окремих учнів, направлена на максимальний розвиток їх здібностей, 
формуванню системи цінностей, що відповідають багатонаціональному 
суспільству. Реалізуючи програмні вимоги з біології вчитель не лише 
формує загальнонавчальні вміння та навички, але і сприяє адаптації 
школярів до умов суспільства. Успішне вивчення предмету можливе за 
умови вільної орієнтації учнів в освітньому просторі, тому сучасне 
опанування біологічними знаннями нерозривно пов’язане із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це поєднання 
інформаційних технологій із комунікаційними для вирішення 
різноманітних завдань сучасного освітнього інформаційного суспільства 
[2, с. 3]. 

Шкільний курс «Біологія» передбачає вивчення живих об’єктів на 
всіх рівнях організації, ознайомлення з їх будовою та процесами 
життєдіяльності. Ефективне опанування великого обсягу інформації 
потребує використання таблиць, схем, муляжів, колекцій, мікропрепаратів, 
гербарного матеріалу, живих об’єктів, вологих та сухих препаратів. 
Використання ІКТ на уроках біології дозволяє урізноманітнити 
демонстраційний матеріал динамічними схемами, відеофрагметнами, 
мікрофотографіями. Це сприяє повноцінному засвоєнню знань, умінь, 
навичок учнями, формуванню в них критичного мислення, допомагає 
зробити уроки більш яскравими та цікавими [1, с. 53; 3, с. 3]. 

Використовувати ІКТ при вивченні шкільного предмету біології 
можна у таких напрямках: 

– застосування стандартного програмного забезпечення з біології, 
наприклад, «Віртуальна біологічна лабораторія» 10-11 клас, що містить 
повний курс лабораторних та практичних робіт, теоретичний матеріал, 
динамічні схеми та моделі; 

– демонстрування комп’ютерних презентацій до уроків, які 
ілюструють теоретичний матеріал, містять тести, завдання для самостійної 
роботи учнів. 

Л. Міронець пропонує використовувати комп’ютер як тренажер під 
час тестування або для демонстрації складних біологічних процесів та 
закономірностей [3, с. 3]. 

Н. Білецька ділиться досвідом використання ІКТ під час вивчення 
особливостей просторової будови та функцій біологічних об’єктів, 
моделюванні біологічних процесів, під час проміжного контролю [1, с. 54].  
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Аналіз досвіду роботи вчителів загальноосвітніх шкіл міста Умані, 
дає можливість зробити висновки, що ефективним є застосування ІКТ під 
час демонстрації процесів, що відбуваються у клітині, поділу клітин, росту 
та розвитку організмів, еволюції живих організмів. За короткий проміжок 
часу учні знайомляться з процесами, що відбуваються впродовж кількох 
годин, місяців, років, тисячоліть. Наочне сприйняття інформації забезпечує 
усвідомлене засвоєння навчального матеріалу, сприяє розвитку логічного 
та образного мислення. 

Використання інформаційних технологій дозволяє учителю 
спілкуватися з учнями на сучасному технологічному рівні, зробити 
навчальний процес більш привабливим і ефективним, а контроль 
навчальних досягнень школярів більш об’єктивним [5, с. 43]. 

Нові Державні стандарти загальної середньої освіти передбачають 
широке впровадження у навчально-виховний процес виконання 
біологічних проектів. Робота над проектами потребує навичок 
опрацювання різних видів інформації, її аналіз і підбір тієї, що найкраще 
розкриває сутність певної теми. Результати своєї діяльності учні 
представляють у вигляді плакатів, банерів, комп’ютерних презентацій. Під 
час виконання проектів школярі усвідомлюють власні можливості, 
розвивають здатність до адекватної самооцінки, завіюють внутрішній 
механізм відповідальності [4, с. 44]. 

Однак варто пам’ятати, що використання ІКТ під час вивчення 
біології повинно бути не самоціллю, а лише доречним доповненням до 
методично змодельованого уроку. Адже, раціональне використання ІКТ у 
навчально-виховному процесі значно підвищує його результативність. 
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