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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ І ЕКОЛОГІЇ У 

ФАХОВОМУ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ ЗА УМОВ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Воробйова О. М. 
Полтавський державний медичний університет 

Вже не один рік Україна й взагалі суспільство потерпає від 
пандемії коронавірусної інфекції. Цей складний період характери-
зується багатьма заходами боротьби проти цього вірусу. Почина-
ючи з 2020 року заклади освіти нашої країни змушені були пере-
ходити на карантин, і дистанційна форма навчання, яка раніше 

була менш поширеною, стала невід’ємною частиною освітнього 

процесу. Так, 2021-2022 навчальний рік у фаховому медико-фар-
мацевтичному коледжі розпочався впровадженням частково дис-
танційної форми навчання у тих групах, де виявлено хворих на 
коронавірус. Отже, учасники дистанційного навчання знову від-
чули, що така форма освіти має як переваги, так і слабкі місця.  

Дисципліна «Біологія і екологія» викладається у фаховому 
медико-фармацевтичному коледжі на першому та другому курсах 

здобувачам освіти, що навчаються на основі базової загальної се-

редньої освіти. Частина студентів через вищевказані причини зму-
шена деякий час вивчати дисципліну дистанційно. Отже, перева-
гою онлайн освіти є можливість здобувачам освіти навчатися за 
гнучким графіком, не будучи прив’язаними до території, є фінан-
сово вигідною. Але здобувачі освіти позбавлені можливості диску-
тувати, мислити критично, разом з викладачем проводити обгово-

рення фактів, вільно, без обмежень вести спілкування. Основними 
чинниками успішності стала відповідальність, самодисципліна та 
самоорганізація. [4]. Викладачу дисципліни та студентам потрібно 
було вирішити питання, як більш ефективно організувати дистан-

ційне навчання, адже більшість студентів фахового медико-фар-
мацевтичного коледжу щороку обирають біологію для прохо-

дження ДПА у формі ЗНО. Тому увага щодо якісної підготовки сту-
дентів з біології викладачами та керівництвом коледжу підвищена. 

Метою статті є аналіз переваг та недоліків дистанційного 
навчання дисципліни «Біологія і екологія», підвищення ефектив-
ності викладання її здобувачам освіти фахового медико-фармаце-
втичного коледжу. 

Враховуючи думки, зауваження та рекомендації викладачів 

циклової комісії природничо-наукових дисциплін фахового ме-

дико-фармацевтичного коледжу, що викладають дисципліну «Бі-
ологія і екологія» та здобувачів освіти, які навчаються дистан-
ційно, проаналізовано переваги та недоліки дистанційного нав-
чання даної дисципліни. 

Частина викладачів вважають, що дистанційні заняття ма-
ють переваги. Надається можливість об’єднувати слухачів у відео-
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конференції з будь-яких місць. Недолік – неможливість провести 
повноцінну дискусію за окремими питаннями теми. Важливо під 
час онлайн-заняття мати відео-контакт, без якого викладачу не 
зрозуміти, наскільки уважно слухає здобувач заняття. Для стиму-
лювання та підтримання інтересу до вивчення біології викладач 
повинен володіти найновішою інформацією та демонструвати зна-
чні ораторські здібності, щоб отримувати зворотний зв’язок під час 

проведення заняття. Окрім того, усі викладачі підтвердили, що 
для підвищення ефективності дистанційних занять доцільно ро-
бити короткі опитування, що дають змогу обмірковувати студен-

там отриману інформацію, активно залучати студентів до засво-
єння нового матеріалу. Також викладачі визнали, що онлайн нав-
чання стимулює їх самих досконаліше готуватися до заняття, опа-

новувати нові діджитал-можливості викладання дисципліни. Для 
більш ефективного вивчення дисципліни викладачі постійно над-
силають відеопрезентації з вивчених тем, короткі навчальні відео-
фільми, відео з дослідами, а також проводять віртуальні екскурсії 
у природу, які допомагають краще засвоювати теми з біології і 
екології. 

Недоліками усі учасники освітнього процесу вважають ін-

коли виникаючі перебої у роботі інтернет-платформ, невелику 
швидкість Інтернету або зі сторони організатора онлайн-конфере-
нції, або зі сторони учасників. Такі перешкоди інколи можуть зіп-
сувати адекватне проведення запланованого заняття. 

Більшість опитаних здобувачів освіти вважає більш прийня-
тною саме дистанційну освіту. Недоліками вони відмічають про-
блеми з Інтернетом, інколи великий обсяг інформації, який потрі-

бно опрацювати. Було згадано про такі проблеми, як обмеженість 
доступу до коп’ютера, ноутбука, сімейні обставини тощо. Під час 
дистанційного навчання додатково виявилось, контроль засво-

єння практичних навичок дещо обмежено.  
Під час вивчення біології і екології навантаження на викла-

дача збільшується, тому що зростає обсяг домашніх завдань, коли 

виправивши помилки, потрібно вести індивідуальну переписку зі 
здобувачами, пояснюючи їхні помилки [2].  

Окрім того, при оцінюванні знань для проведення підсумко-
вого контролю, окрім тестових завдань, потрібне індивідуальне 
опитування онлайн з відео-зв’язком. Але більшості студентів опи-
тування за допомогою тестування подобається. На дистанційному 
навчанні важливо підтримувати позитивний емоційний настрій 

студентів, тому викликом для викладача є саме організація конт-
ролю знань. Можливо періодично використовувати ігрові форми 
перевірки знань, наприклад, проводити проміжне оцінювання не 
у вигляді тестів, а у вигляді невеликих вікторин. 

Викладачі біології і екології поєднують синхронне (режим ві-
део-конференцій), а також асинхронне навчання (самостійного 
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планування виконання завдань або планування за допомогою ви-
кладача, дедлайнів).  

Отже, високі результати навчання біології і екології у фахо-
вому медико-фармацевтичному коледжі залежать від якості про-
ведених занять, методик дистанційного навчання, відпрацьованих 
у період карантину. В майбутньому вони можуть успішно викори-
стовуватись у освітньому процесі в змішаному форматі. Але для 

більш якісної підготовки майбутніх конкурентноспроможних фахі-
вців обов’язковими залишаються аудиторні заняття, особливо у 
навчанні майбутніх медичних та фармацевтичних працівників. Це 

важливо для майбутнього розвитку нашого суспільства [3]. 
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ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДОНОСНИХ РОСЛИН В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ 

БІОЛОГІЇ 

Гапон С.В., Мариноха О.Г. 
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Сучасний шкільний курс має на меті не лише озброїти учнів 
міцними знаннями, а й навчити їх здобувати самостійно, а також 
сформувати низку предметних компетентностей, які учень зможе 
застосувати в своєму майбутньому житті.  
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