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Викладання бiотехнологiчних дисциплiн в умовах
дистанцiйного навчання
Розвиток сучасної науки супроводжується поглибленою професiйною спецiалiзацiєю, i за таких умов система освiти часто залишається
непристосованою вiдповiдними навчальними програмами. Окремим питанням постає отримання студентами базових знань в умовах дистанцiйного навчання, що стало досить актуальним в останнiй час в умовах
пандемiї коронавiрусної хвороби. В той же час, професiйна дiяльнiсть
випускникiв бiотехнологiчного профiлю передбачає високий рiвень знання бiологiчних, хiмiчних, фiзичних процесiв живих об’єктiв, який дозволяв би освоювати й вдосконалювати iснуючi бiотехнологiї. Тому пiд
час викладання бiотехнологiї слiд використовувати методологiчнi пiдходи, якi допоможуть процесу формування бiотехнологiчних знань у
фахiвцiв-бiотехнологiв.
Бiотехнологiя — дисциплiна, яка об’єднує фундаментальну та прикладну науку i виробництво, i на сьогоднi є напрямом, який визначає
науково-технiчний прогрес. Програми навчання з бiотехнологiї мають
забезпечувати вiдповiдну пiдготовку для професiйної кар’єри майбутнiх бiотехнологiв для роботи на пiдприємствах, в науково-дослiдних
iнститутах рiзного профiлю.
Сучасна бiотехнологiя — галузь виробництва, яка базується на використаннi бiологiчних об’єктiв i систем при отриманнi харчових продуктiв, енергiї, медичних препаратiв, при очищеннi стiчних вод, переробки вiдходiв та iн. Бiологiчними агентами виступають мiкроорганiзми,
вiруси, клiтини i тканини тварин та рослин, їх компоненти, метаболiти
та бiохiмiчнi процеси для виробництва цiнних продуктiв. Тому можна
казати про мiждисциплiнарну природу бiотехнологiї, яка виражається
в її зв’язку з такими науками, як молекулярна та клiтинна бiологiя,
генетика, мiкробiологiя, бiохiмiчна та хiмiчна технологiя та механiка
систем.
Необхiдним для вдосконалення навчального процесу в умовах дистанцiйного навчання є використання сучасних комп’ютерних технологiй, якi дозволяють пiдвищити iнформативнiсть, iлюстративнiсть i
сприйняття навчального матерiалу. З метою пiдвищення рiвня зацiкавленостi студентiв актуальним є використання мультимедiйних лекцiйних презентацiй. В умовах дистанцiйного навчання необхiдне чiтке
«дозування» та «чередування» навчального матерiалу, що було б направлено на сприйняття та розумiння його студентами. Таким чином,
використання такого формату на заняттях в умовах дистанцiйного навчання є ефективним засобом iнтерактивного навчання студентiв, що
сприяє розвитку та формування в них основ критичного мислення.

Високi методичнi рiвнi органiзацiї дистанцiйного навчального процесу на етапi викладання бiотехнологiчних базових дисциплiн визначають подальший iнтерес студентiв до професiї бiотехнолога, сприяють
засвоєнню нових знань, мотивують професiйну орiєнтацiю, прагнення
до глибокого пiзнання бiологiчних процесiв.

