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Сьогодні нелегкими випробуваннями для всіх учасників освітнього 

процесу стали події, викликані збройною агресією Російської Федерації.              

Навчання в умовах воєнного стану, вимушений дистанційний режим вимагає від 

учителів біології та екології організації якісного освітнього процесу з 

використанням цифрових технологій, уміння надихати, мотивувати учнів, 

підтримувати психологічно, давати раду проблемам, що виникають. Педагогам 

необхідно враховувати, що стрімка заміна інструментальних механізмів 

спілкування, що активно розвиваються в середовищі глобальної мережі Інтернет, 

докорінно змінює умови організації освітнього процесу, а також сприяє розвитку 

здібностей, розкриттю потенціалу особистості.  

З метою оптимізації освітнього процесу, стимулювання інтересу до 

навчання та розвитку пізнавального інтересу учнів, учителям біології та екології 

рекомендуємо використовувати мобільні технології під час організації 

освітнього процесу в умовах запровадження воєнного стану.  

У наукових джерелах дослідники пропонують різне визначення поняття 

«мобільні технології» [4],  опрацювавши їх, наводимо узагальнене визначення 

поняття «мобільні технології» – технології навчання, що базуються на 

використанні мобільних пристроїв (мобільні телефони, смартфони, кишенькові 

комп’ютери тощо), мобільних застосунків (програм для мобільних пристроїв) і 

сервісів (отримання, зберігання, обробка, пошук, передавання інформації та ін. 

за допомогою мобільного пристрою) та засобів мобільного зв’язку (GSM, WAP, 

GPRS, Bluetooth, WiFi, iMax) у освітньому процесі. Мобільний застосунок – 

програмне забезпечення, що працює на мобільному пристрої та написано для 

роботи під керуванням мобільних операційних систем (App Store, Google Play та 

Microsoft Store). 

За визначенням ЮНЕСКО, навчання, яке реалізується із застосування 

мобільної технології, як окремої, так і разом з іншими інформаційно-

комінікаційними технологіями, визначено як мобільне навчання (м-навчання), 

або mobile learning (m- learning) [5]. 

У сучасному світі практично у кожного учня закладу освіти є мобільний 

пристрій. Причому мобільними пристроями учні користуються не тільки для 

розваг або отримання різноманітної інформації, але й для вирішення різних 

навчальних завдань. Поява, спеціалізованих програм для навчання останнім 

часом стала розглядатися як можливість використання таких мобільних 

застосунків в освітньому процесі. 

Проблема розвитку мотивації учнів до вивчення біології та екології не є 

новою для педагогічної практики. Проте, результативність навчання 

визначається, у першу чергу, ступенем мотивації учнів, і лише після цього, 

якістю та змістом освітнього процесу і безпосередньо природними 

психофізіологічними особливостями самого учня.  

Запровадження дистанційного навчання учнів, а також світ новітніх 

інформаційних технологій сприяє переміщенню процесу навчання біології та 



екології в область мобільного простору, де учні орієнтуються краще багатьох 

дорослих та є безпечним для їх використання та виконання.  

Зазначаємо на тому, що плануючи використовувати мобільні технології на 

уроці, учителю важливо пам’ятати про матеріальну базу, яка необхідна для 

проведення цього виду освітньої діяльності. Помічником учителя у 

впровадженні мобільного навчання є модель BYOD (англ. Bring Your Own 

Device, що в перекладі означає «принеси свій девайс»), згідно з якою учнів 

мотивують принести власні мобільні пристрої для наперед запланованого 

вчителем завдання [3]. 

Акцентуємо увагу, труднощі, що виникають у вчителів під час вибору 

мобільних застосунків, які підійдуть саме для вивчення конкретної теми уроку 

чи предмета в цілому, пов’язані з низкою причин [2]:  

− страх опанування невідомих програм;  

− невміння з ними працювати;  

− необізнаність в існуванні таких засобів навчання;  

− відсутність розроблених методик використання мобільних технологій в 

освітньому процесі;  

− неможливість організувати освітнє мобільне середовище через 

відсутність вільного доступу до мережі Інтернет в закладі освіти чи в мобільних 

пристроях учнів;  

− можлива втрата контролю над роботою учнів, які можуть відволікатися 

від навчання, користуючись пристроями під час уроків для спілкування у чатах 

не в освітніх цілях.  

Тому, перед учителем постає проблема побудувати урок так, щоби учням 

було цікаво застосовувати мобільні пристрої на уроках та в них не виникало 

потреби скористатися ними не для виконання завдання.  

Проте, мобільні пристрої також мають низку особливостей та переваг 

використання в освітньому процесі. Так, дослідник О. Слободяник визначає такі 

переваги використання мобільних пристроїв у освітньому процесі, як [2]: 

− мобільність (можливість застосування в будь-який час та місці); 

− доступність (наявність у більшості учнів мобільних пристроїв); 

− компактність (невеликий розмір порівняно з ноутбуком, планшетом); 

− швидкість (швидка передача інформації через Bluetooth, електронну 

пошту та інші месенджери чи соціальні мережі0; 

− сучасність (мобільні пристрої належать до сучасних інформаційних 

технологій, які завойовують можливість застосування в освітньому процесі). 

Дослідниця Т. Грановська вважає, що до кола позитивних особливостей 

можна віднести ще декілька характеристик: 

− простота використання (мобільні пристрої мають просту та зрозумілу 

навігацію для користування); 

− налаштовуваність (можливість налаштування певних параметрів під 

потреби користувача); 

− безперервність (постійний доступ у користуванні до всіх джерел 

інформації, які необхідні користувачеві: текстові файли, аудіо- та 

відеоматеріали, доступ до мережі). 

До недоліків використання мобільних пристроїв відносять [1]: 

− висока вартість; 



− обмежені розміри екрану та ємність пам’яті; 

− обмеження по швидкості передачі інформації; 

− різна системна комплектація.  

З кожним роком збільшується кількість та якість мобільних застосунків, 

що розраховані на самоосвіту також, до створення яких долучаються провідні 

державні та приватні інституції. Зазначаємо на тому, що єдиної класифікації 

мобільних застосунків немає. Пропонуємо вчителям ознайомитися з 

класифікацією мобільних застосунків для навчання учнів                                     

(за Грановською Т.) [2]: 

− застосунки-словники; 

− застосунки-перекладачі; 

− застосунки-довідники;  

− застосунки-вікторини; 

− застосунки-електронні книги; 

− застосунки-тестування; 

− застосунки-визначники. 

У вільному доступі в мережі Інтернет існує велика кількість різноманітних 

мобільних застосунків, сайтів, що можуть ефективно сприяти освітньому 

процесу з біології та екології, мотивувати їх до вивчення біологічних наук. 

Рекомендуємо вчителям, які навчають учнів предметам «Біологія», 

«Біології і екологія» використовувати під час організації освітньої діяльності 

мобільні застосунки, які розміщені в таблиці 1.  
 

Таблиця 1 – Мобільні застосунки для навчання учнів предметам біології та 

екології 

№ 

з/п Назва мобільного застосунку/сайту QR-код 

Зображення іконки 

мобільного 

застосунку 
1 2 3 4 

1 
PlantNet Plant Identification 

(дозволяє ідентифікацію та пошук 

назв і видів більшості садових і 

дикоростучих рослин) 
  

2  

iNaturalist 

(орієнтований на ідентифікацію 

дикозростаючих рослин) 

   
3 

Що це за квітка? 

(ідентифікатор квіткових рослин за 

кольором, середовищем зростання та 

кількістю пелюсток) 
  

 

 

 

 



Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

4 
Птахи України 

(орнітологічний визначник з фото, 

описами та звуками птахів України) 

  
5 Плазуни і Земноводні України 

(довідник з фото, описами та 

звуками (у родині жаб’ячі), в якому 

вміщено усі види плазунів та 

земноводних України)   

7

7 

ArBook 

(містить експерименти з 4 розділів 

біології та енциклопедію із 

зображеннями тварин, динозаврів та 

водних мешканців)   

8

8 Сортуй 

(допомога в сортуванні сміття та 

відходів) 

  

1

9 

ЕкоЗагроза 

(містить дані моніторингових 

систем щодо якості повітря та рівня 

радіаційного забруднення по всій 

Україні, а також інформацію щодо 

екологічних загроз, спричинених 

злочинними діями російських 

окупантів) 

  

1

10 

Ecoinspector2 

(допомагає визначати рівень якості 

повітря в місці перебування людини, 

а також є можливість звернутись до 

природоохоронних органів із 

екопроблемою) 
  

 

Отже, мобільні технології є новою тенденцією, на основі якої створюється 

інше освітнє середовище, яке робить сам освітній процес всеохоплюючим та 

мотивує до неперервної освіти, а також навчання протягом життя. У мережі 

Інтернет постійно зростає широкий вибір мобільних застосунків, які доцільно 

використовувати вчителю, як ефективний засіб мотивації учнів, під час вивчення 

предметів біології та екології у закладах загальної середньої освіти. 
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