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Застосування сучасних методик при викладаннi
дисциплiни «Генетика тварин»
Перспективи розвитку аграрного сектору економiки України, вiдповiдно до вимог сучасної ринкової економiки, залежать вiд рiвня технологiчної, технiчної та економiчної пiдготовки фахiвцiв. Це, природно,
висуває низку додаткових вимог до пiдготовки фахiвцiв, покликаних у
першу чергу пiдняти рiвень сiльськогосподарського виробництва вiдповiдно до сучасних свiтових стандартiв.
Пiдготовка таких фахiвцiв здiйснюється насамперед завдяки навчальному процесу вищого аграрного закладу освiти, який можна розглядати як сукупнiсть системоутворюючих складових елементiв. На вiдмiну вiд традицiйної освiтньої моделi, що базувалася на прiоритетi простого засвоєння i вiдтворення iнформацiї, головною метою навчання в
наш час стає всебiчний розвиток особистостi. При вивченнi дисциплiни
“Генетика тварин” на рiзних етапах заняття використовуються елементи таких технологiй, як: iнтригуюче повiдомлення з метою зацiкавлення до теми; використання комп’ютерних технологiй та електронного
навчального курсу для самостiйної роботи, що особливо актуально в
перiод пандемiї та дистанцiйного навчання; демонстрацiя анiмацiйних
фрагментiв, використання презентацiй та опорного конспекту при поясненнi; тестовий контроль з метою виявлення рiвня засвоєння знань
на заняттi. З усних вiдповiдей студентiв пiд час закрiплення матерiалу, тестової перевiрки видно, що використання iнновацiйних методiв
сприяє не лише розвитку творчих здiбностей, а i пiдвищенню пiзнавального iнтересу до дисциплiни, кращому засвоєнню матерiалу, формуванню цiлiсного свiтосприймання.
Для викладання дисциплiни «Генетика тварин» застосовую практику, набуту пiд час стажування у Пенсильванському унiверситетi, коли
зi змiстом лекцiї студенти ознайомлюються наперед. Тодi лекцiя стає
дружньою бесiдою, ефективнiсть якої залежить вiд майстерностi викладача, вмiння спiлкуватися, здатностi до дiалогу. При вивченнi дисциплiни “Генетика тварин” студентам необхiдно прослухати великий обсяг
матерiалу, щоб знайти необхiдну iнформацiю для занесення в конспект,
засвоїти велику кiлькiсть нових термiнiв (геном, генотип, фенотип, локус, реплiкацiя, транскрипцiя, трансляцiя, процесинг та iн.). Не секрет,
що деяка кiлькiсть студентiв навiть не вмiє працювати належним чином
з лiтературою i переписує та вивчає усе пiдряд, що затратно за часом та
малоефективно. Тому при поданнi лекцiї викладач має так викласти матерiал, щоб студенти вже на заняттi засвоїли певну термiнологiю. Для
цього можна використати презентацiю iз опорним конспектом, адже
поєднання слова викладача з опорним сигналом, рисунком, схемою чи

таблицею уже пiд час первинного сприйняття теми забезпечує логiчну
обробку, встановлення зв’язкiв мiж ранiше вивченим матерiалом. При
створеннi таких конспектiв у виглядi презентацiй вiдкривається широке поле творчої дiяльностi як для викладача, так i студентiв. Одним
iз важливих чинникiв iнтенсифiкацiї навчального процесу є використання сучасних технiчних засобiв, передусiм комп’ютера. Пiдвищується
якiсть навчання, забезпечується наочнiсть, адже студенти бачать кольоровi зображення будови клiтини, будови, хромосом, будови молекул
нуклеїнових кислот, що надзвичайно важливо при вивченнi такої вимагаючої абстрактоної уяви дисциплiни як «Генетика тварин». Закрiплення знань за рiзними темами вiдбувається рiзними традицiйними та
iнновацiйними методами: це закрiплення шляхом запитань-вiдповiдей,
самостiйна робота з ЕНК “Генетика тварин”, а також тестової перевiрка
знань. Для цього використовуються тестовi завдання: закритої форми;
вiдкритої форми; завдання на встановлення вiдповiдностi, послiдовностi
i т.п.
Висновки. Пiдготовка майбутнiх фахiвцiв аграрної сфери здiйснюється насамперед завдяки навчальному процесу вищого аграрного закладу освiти, який можна розглядати як сукупнiсть системоутворюючих складових елементiв: теоретичного i практичного навчання. При
викладаннi дисциплiни “Генетика тварин” студентам спецiальностi технологiя виробництва i переробка продукцiї тваринництва на рiзних її
етапах використовуються такi елементи, як комп’ютернi технологiї та
електронний навчальний курсу для самостiйної роботи, демонстрацiя
анiмацiйних фрагментiв, використання презентацiй та опорного конспекту при поясненнi, тестовий контроль з метою виявлення рiвня засвоєння знань на заняттi.
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