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У навчально-наочному посібнику розглянуто особливості 

синхронного та асинхронного навчання біології з використанням 

технології QR-кодування, а також види QR-кодів та алгоритми їх 

створення за допомогою найбільш розповсюджених програм.   

Пропонований навчально-наочний посібник містить цікаві наочні 

матеріали щодо використання сучасної технології QR-кодування на уроках 

біології під час вивчення систематики тварин у 7 класі (QR-коди на 

інтерактивні вправи, цікаві факти про представників типів тварин, 

презентації, відеофрагменти, короткі опорні конспекти, приклади тестових 

завдань тощо). Практичність запропонованих матеріалів  дозволяє 

використовувати їх у синхронному та асинхронному режимах навчання, 

урізноманітнити освітній процес та збільшити зацікавленість здобувачів 

освіти до вивчення предмета та продуктивному використанню смартфона в 

освітніх цілях. 

Навчально-наочний посібник стане у нагоді вчителям біології 

закладів загальної середньої освіти, учням та їхнім батькам. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Необхідно, щоб учні навчались 

самостійно, а вчитель надихав та 

управляв цим самостійним процесом 

і давав для цього матеріал. 

К. Д. Ушинський 

 

Новітні технології активно «входять» у повсякденне життя, 

захоплюють нашу увагу і змінюють світосприйняття. В умовах 

надстрімкого розвитку науки, техніки й технологій значних перетворень 

зазнає і вся освітня система, як у світі, так і в Україні. 

Нині у закладах загальної середньої освіти навчаються учні 

«покоління Z». Сприйняття та аналіз інформації – їх характерна 

особливість. Вони не люблять чітких графіків та дедлайнів, для них 

обов’язки, як квест: виконав, взяв нагороду, пішов далі. Це – цифрове 

покоління, цифрові люди, бо вони пов’язані між собою за допомогою 

мережі Інтернет, YouTube-каналів, гаджетів, мобільних застосунків. 

Одним із шляхів до розуміння «покоління Z», дітей, які народженні в 

епоху цифрових перетворень, є використання в освітньому процесі 

сучасних технологій.   

У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в світі, 

пандемією освітня система змушена була перейти на дистанційний формат 

навчання (синхронна, асинхронна форма). Так у практику дистанційної 

освіти прийшли нові інформаційні й комунікаційні технології, у тому числі 

технологія QR-кодування. Актуальність таких технологій є незаперечною і 

визнана багатьма науковцями світу. Дистанційну форму навчання науковці 

називають однією з провідних у ХХІ столітті. Вона може відбуватися у 

синхронному або асинхронному режимах. 

У навчально-наочному посібнику розглянута тема використання 

технології QR-кодування в дистанційному навчанні, а також запропоновані 

QR-коди на практичні завдання для учнів під час вивчення біології в          

7 класі.  

Як показує практика, у сучасних умовах неможливо забезпечити 

якісне навчання без упровадження і застосування дистанційних форм 

навчання та новітніх сучасних технологій. Тому освітній процес повинен 

забезпечувати формування компетентностей, які стосуються використання 

сучасних технологій дистанційного навчання, зокрема технології            

QR-кодування.  
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І. СИНХРОННЕ ТА АСИНХРОННЕ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ: 

ТЕХНОЛОГІЯ QR-КОДУВАННЯ 

 

 

Дистанційне навчання – організація освітнього процесу (за 

дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання 

технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в 

умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило 

опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових)       

технологій [14]. Дистанційне навчання може бути синхронним і 

асинхронним. 

 
Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвивальних  

занять, консультацій, що проводяться дистанційно, забезпечується 

передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному 

або асинхронному режимі [15]. 

Організація освітнього процесу у дистанційній формі, за якої всі або 

частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій під час територіальної віддаленості 

вчителя й учнів, спрямована на самостійну діяльність учнів [16]. 

Учитель самостійно визначає режим (синхронний або асинхронний) 

проведення навчальних занять. 

Для забезпечення повноцінного освітнього процесу на відстані, 

окрім технічного інструментарію, учителю необхідно володіти низкою 

професійних та особистих компетентностей, які дозволять зацікавити, 

організувати учнів на початковому етапі та втримати їхню увагу аж до 

завершального. 
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У сучасній системі української освіти значна увага приділяється 

питанням оптимізації та технологізації освітнього процесу [1].                 

QR-технологія активно почала використовуватися під час освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти. Проте, її використовувати 

можна і під час дистанційного навчання у синхронному та асинхронному 

режимах [20]. 

Під час організації освітнього процесу таку технологію можна 

впроваджувати через кодування завдань для групової чи індивідуальної 

роботи та розміщення посилань на мультимедійні джерела і ресурси, що 

містять додаткову інформацію з певної теми [21]. Також QR-коди можуть 

містити зібрання інформаційних блоків і активних посилань для роботи 

над проєктом, посилання на мультимедіа, аудіо- та відеофайли, посилання 

на онлайн-контент, що забезпечує доступ до електронних бібліотек. Також 

QR-кодування може використовуватися з метою збагачення 

інформаційного середовища класу (розміщення на стендах, плакатах, або 

навіть на навчальному обладнанні посилань на тематичні мультимедіа-

ресурси) [17].  

Учні постійно взаємодіють з різноманітними гаджетами. Адже з їх 

використанням підлітками здійснюються більшість повсякденних дій: 

спілкування у соціальних мережах, переглядання фільмів, розваги, пошук 

потрібної інформації, прослуховування музики тощо [10]. Тому, залучення 

технологій з використанням мобільного телефону на уроках додатково 

заохотить школярів до вивчення предмету біологія. 

Синхронне навчання є більш наближене до занять у реальному часі. 

Так, під час уроку біології, вчитель може безпосередньо опитати учня, 

оцінити його відповідь, задати додаткові питання, запропонувати учням до 

виконання інтерактивні вправи. Для швидкого та одночасного доступу 

учнів до завдань учитель може скористатися технологією QR-кодування, 

запропонувавши їм відсканувати QR-код, який з’явиться на екрані 

монітора [3]. Можна запропонувати учням виконувати такі вправи на 

швидкість, що викличе в них більшу зацікавленість. Після завершення 

виконання таких інтерактивних вправ проаналізувати помилки та 

труднощі, які виникали в учнів під час їх виконання [4]. Така взаємодія 

краща для засвоєння матеріалу. Проте, звичайно, є і мінуси в синхронному 

навчанні. Як-от, переривання зв’язку, технологічні негаразди, 

неможливість колективного обговорення та групової роботи, відсутність 

візуального контакту з класом. Також, як показала практика, багато учнів 

таке навчання сприймають менш відповідально, несерйозно ставляться до 

виконання домашніх завдань. Проблемою є і важкість контролю за учнем 

під час відповіді, виконання завдання, коли він може скористатися 

допоміжними джерелами інформації.  

Новий матеріал з біології учням можна подавати на опрацювання 

двома способами: синхронно та асинхронно. Асинхронно – коли вчитель 

пояснює матеріал на занятті в онлайн режимі, а учні вже вдома самостійно 
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його опрацьовують, виконують вправи та завдання по темі. Цей підхід 

особливо доречний при вивченні нового матеріалу високої складності. 

Більш практичним є підхід перевернутого класу, коли новий матеріал учні 

опрацьовують до заняття і обговорюють його потім разом з вчителем на 

онлайн-занятті. Для подання нового матеріалу вчитель може обрати 

зручний для себе та учнів формат, як-от електронний підручник, відео-

запис з поясненням, ролик з YouTube-каналу чи учням можна 

запропонувати QR-коди із закодованими різноманітними матеріалами:  

 короткі опорні конспекти та презентації до уроку; 

 відеофрагменти до перегляду; 

 цікава інформація про об’єкти вивчення; 

 тестові завдання; 

 інтерактивні вправи. 

На синхронних заняттях учителю біології варто використовувати 

інтерактивні прийоми, практикувати роботу в малих групах. Доречно буде 

скористатись інструментами миттєвої взаємодії, наприклад «Kahoot», 

«MentiMeter», «Classtime» та максимально зважати на факт одночасної 

присутності великої кількості учасників для підтримки спільної роботи та 

взаємодій. 

Однак, плануючи використання додаткових цифрових інструментів 

під час онлайнового заняття, варто врахувати, що не всі учні матимуть 

можливість перемикатися між сервісом відеоконференції та іншим 

застосунком, особливо при роботі з мобільного телефону чи планшету. 

Якщо вчитель біології проводить урок в асинхронному режимі, то 

перевагою є зручність графіку виконання завдань, можливість працювати у 

власному темпі. Так, учитель може скористатися технологією                  

QR-кодування та запропонувати учням  QR-коди до опрацювання, в яких 

може бути закодовано різноманітні форми роботи [7]. Водночас, недоліком 

такого режиму є зниження навчальної дисципліни, зменшення соціалізації, 

важкість зворотнього зв’язку.  

Асинхронне навчання вимагає більше зусиль від учнів, які повинні 

навчитись правильно організувати свій час, серйозніше ставитись до 

завдання, мати навички самодисципліни. Практичне закріплення 

вивченого матеріалу не може займати більшість часу заняття, незалежно 

від обраного формату взаємодії. Доцільно відводити значну частину уроку 

на індивідуальну та групову роботу учнів, виконання практичних вправ і 

застосування активних методів навчання. 

Асинхронна практика – значний простір для експериментів і 

можливостей виправлення ймовірних помилок. Тому тут краще 

застосувати інструменти, які дозволяють виконувати завдання довільну 

кількість разів без ризику отримати погану оцінку. Для зручності, учням 

можна запропонувати QR-коди на різноманітні інтерактивні вправи, які 

створені засобами «LearningApps.org». Крім того, гнучкий розподіл часу в 
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асинхронному режимі доцільно використати для виконання творчих, 

проєктних робіт.  

Перевірку засвоєння матеріалу можна здійснювати в різних режимах 

і форматах. Синхронно краще організовувати індивідуальні розмови з 

учнями, на яких обговорювати попередньо виконані завдання (знижуючи 

спокусу недотримання засад академічної недоброчесності). Асинхронно ж 

можна здійснювати тестування, або запропонувати QR-коди з 

закодованими тестовими завданнями. 

Використовуючи QR-коди (у синхронному та асинхронному 

режимах) учитель біології може урізноманітнити освітній процес [8, 19, 

22]. Наприклад, використовуючи: 

 QR-код як елемент квест-уроку (учитель може організувати 

пошукову роботу у межах уроку квесту чи певного заходу. Для цього 

необхідно розмістити QR-коди із завданнями на різних інтернет-ресурсах, 

наприклад сайті школи, блогах вчителів тощо. Такі запитання 

потребуватимуть конкретних відповідей від учнів. Лише правильна 

відповідь дозволить їм перейти до наступного завдання, неправильна – 

змусить повернутися до певного етапу. Уся потрібна інформація 

фіксується у кодах, а учням надається інформація лише про розміщення 

першого коду). 

 QR-коди в ігровому форматі роботи (для цього необхідно розробити 

ігри з роздатковим матеріалом, де учні самостійно зможуть перевірити 

якість виконаної роботи. Додати половину QR-коду на бланк із 

запитанням, а іншу половину – на бланк із відповідями. І щоб дізнатися 

необхідну інформацію, потрібно поєднати дві частини коду. Якщо учень 

обере неправильний варіант, то зчитування не відбудеться). 

 Інструмент для прискорення поширення інформації 

(використовуючи коди, учитель може надавати швидкий доступ на 

посилання до цікавих статей, на мультимедійні джерела та ресурси:  відео-, 

аудіо-додатки, сайти, анімації, електронні навчальні видання, бібліотеки та 

ін. Також учитель може розмістити QR-коди й на самих слайдах 

презентації, яку демонструє учням під час вивчення теми. Замість введення 

URL у свої телефони, учні зможуть відсканувати код та отримати 

додаткову інформацію миттєво). 

 Інструмент звітності роботи школярів (навчивши учнів генерувати 

коди, використовуючи запропоновані алгоритми, які наведені в посібнику, 

вони зможуть створювати посилання на YouTube-канали, «Dropbox» чи 

«Google Drive», де будуть розміщені результати їх виконаного завдання. 

Отримавши код, учитель матиме швидкий доступ до інформації і може 

переглянути завдання у зручний час). 

 Елемент домашнього завдання (учитель може додати QR-код у 

домашнє завдання, за яким може бути приховано посилання на додаткові 

матеріали, презентацію чи конспект до уроку, що допоможе учням, які 
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відстали у роботі. Також таким чином учитель може записати та надати 

ролик, за яким діти пригадають матеріал з попередньої теми). 

 Елемент самоперевірки виконаного завдання (під час використання 

тестових завдань на закріплення пройденого матеріалу в кінці такого 

завдання можна розмістити QR-код з правильними відповідями або 

підказкою з алгоритмом розв’язання вправи. Учні будуть намагатися 

отримати власну відповідь, перш ніж переглянуть правильну. Таким чином 

учні зможуть самостійно перевірити якість виконаної роботи. Це варіант 

роботи для самоконтролю). 

 QR-вікторина (використавши спеціальну програму «QR-Treasure 

Hunt Generator» можна автоматично створити QR-вікторину із 

запропонованих питань та надати учням для виконання. Таку форму 

роботи можна використати для актуалізації опорних знань або мотивації 

пізнавальної діяльності під час проведення заняття). 

 QR-код як елемент уявної екскурсії або подорожі (під час заняття 

учням пропонуються QR-коди з посиланням на відео-, аудіо-ресурси або 

фотоальбом, що відображає потрібний для заняття матеріал. Зібравши та 

систематизувавши поданий матеріал, учні можуть відвідати онлайн-

екскурсію або здійснити віртуальну подорож). 

 QR-код як доповнення до реального об’єкту (демонструючи учням  

біологічні моделі, муляжі, стенди під час вивчення об’єктів природи, на 

них можна заздалегідь розмістити QR-коди з посиланням на відео-, аудіо-

ресурси або фотоальбом, що відображатиме додаткову інформацію про 

зображуваний об’єкт. Пропонуючи до виконання учням вдома різноманітні 

досліди, необхідно нагадати їм правила роботи з обладнанням, які можна 

розмістити в QR-коді. Демонструючи виконання досліду онлайн, на 

лабораторному (демонстраційному) обладнанні також можна розмістити 

QR-коди з гіперпосиланням на віртуальні лабораторії або контрольні 

запитання до самостійного опрацювання). 

 QR-код як список (учитель може у QR-коді закодувати список 

літературних джерел, електронних ресурсів, план виконання досліду, 

проєкту, календар відкриттів у науці тощо та запропонувати учням для 

ознайомлення). 

 Елемент проєктної діяльності (під час організації проєктної 

діяльності вчитель може створювати колекції посилань, інформаційні 

блоки, коментарі на сторінках сайтів підтримки проєкту, плакатах.              

А учні – власні портфоліо або анотації на наукові статті та навчально-

методичну літературу за досліджуваною темою й розміщувати їх на сайті 

проєкту у вигляді QR-кодів). 

 QR-код на інформаційному стенді (вчителю QR-коди доцільно 

використовувати для інформаційного насичення стандартних 

інформаційних стендів у навчальних аудиторіях, лабораторіях; для 

розміщення правил техніки безпеки під час проведення лабораторних 

робіт, користування збільшувальними приладами та мікропрепаратами, 
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лабораторним обладнанням  для демонстрації учням під час онлайн 

заняття). 

 Елемент віртуальної виставки (учителю потрібно заздалегідь 

підготувати зображення відповідно теми виставки, зашифрувати їх у 

вигляді QR-кодів та надати учням. Учні можуть у вільний час 

ознайомитися з експонатами віртуальної виставки). 

Як учитель біології може поєднувати синхронне та асинхронне 

навчання?  

Наприклад, учитель може розпочинати заняття синхронно, зробити 

огляд матеріалу та спрямовувати учнів до попередньо записаного 

відеоуроку та набору практичних вправ і завдань, які опрацьовуються 

асинхронно, використовуючи можливості технології QR-кодування. 

Наприкінці уроку відбувається повернення в спільний онлайн-простір, 

з’ясовуються проблемні моменти, надаються відповіді на запитання, 

підбиваються підсумки, відбувається рефлексія. 

Можна спланувати синхронне заняття таким чином, щоб упродовж 

його тривалості проводити опитування. У такому разі доцільно об’єднати 

клас на менші групи, щоб частина учнів працювала з учителем, 

відповідаючи на запитання індивідуально чи в малій групі, а решта класу 

працювала асинхронно над попередньо підготованими завданнями. За 

якийсь час (або на наступному занятті) групи міняються. 

Таким чином, можна організувати онлайнову складову 

дистанційного навчання у різних комбінаціях синхронного й асинхронного 

режимів взаємодій, підсилюючи їх відповідні переваги. 

Використання QR-кодів під час освітнього процесу дозволить 

зробити навчання більш захоплюючими та ефективними. З одного боку, 

учням зручно зчитувати цікаву інформацію та оперативно зберігати її в 

пам’яті мобільних пристроїв, а з іншого – такий підхід дозволяє задіяти 

додатковий (тактильний) канал сприйняття інформації.  

Найефективніше  потенціал QR-кодів розкривається при виконанні 

проєктних завдань, інтерактивних вправ, організації квестів, виконанні 

практичної роботи, розгадуванні кросвордів, вікторин. Таким чином 

використання QR-кодів здатне оптимізувати освітній процес, осучаснити 

його, зробити цікавим, змістовним та продуктивним. 
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ІІ.        ТЕХНОЛОГІЯ QR-КОДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

2.1. Історія виникнення технології QR-кодування 

У сучасному світі щодня з’являються нові розробки та технології, 

серед них і технологія QR-кодування. Це технологія, яка використовує 

двовимірний штрих-код, який несе в собі інформацію, яку може зчитувати 

будь-хто за допомогою телефону з вбудованою камерою. Вона виникла із 

системи кодування штрих-кодів.  

У 1948 році Бернард Сілвер і Норманн Джозеф Вудленд зробили 

перші кроки в розробці штрих-кодів. Вони розробляли автоматичну 

систему зчитування інформації про продукт та контроль якості. Спочатку 

Вудленд використовував ультрафіолетові чорнила для маркування товару, 

однак чорнила виявились занадто дорогими і ненадійними. Через деякий 

час Вудленд винайшов лінійний штрих-код, використовуючи відомі на той 

момент способи кодування інформації: азбуку Морзе і звукові доріжки. 

Уже 7 жовтня 1952 року Джозеф Вудленд та Бернард Сілвер запатентували 

свій винахід під назвою «Метод класифікації та відповідний            

пристрій» [11]. 

Своє перше застосування у промислових цілях штрих-код здобув у 

1950-x роках. Американський інженер Давид Коллінз застосував 

кодування номерів вагонів у цілях логістики. Коллінзу прийшла ідея 

освітлювати номери вагонів і зчитувати їх за допомогою фотоелементів. 

Для спрощення зчитування інформації інженер запропонував записувати 

номери не тільки звичайними цифрами, але й спеціальним кодом, 

складеним з жовтих і синіх смуг. Уже у 1967-му році Асоціація залізниць 

США прийняла штрих-код під назвою «KarTrak», основою для якого 

служили розробки Коллінза [11]. 

У торгівельній сфері штрих-код уперше був використаний вже в 

1970-х роках. Норманн Джозеф Вудленд спільно з Джорджем Лаурером 

розробили версію найпопулярнішого на сьогоднішній день штрих-коду – 

«Універсальний товарний код» (UPC – Universal Product Code). 3 квітня 

1973 року вважається офіційним днем створення штрих-коду [23]. 

Першим товаром, який пройшов під променем сканера на касовому 

апараті була упаковка жувальної гумки «Wrigley», що складалася з            

10 пачок жуйки «Juicy Fruit». Вона була виготовлена 26 червня                  

1974 року [11]. 

У Західній Європі для ідентифікації споживчих товарів із 1977 року 

стала застосовуватися аналогічна система під назвою «Європейський 

артикул» (EAN – European Article Number). Уже в 1980-х роках 

міжнародним стандартом у кодуванні товарної продукції став штрих-код 

EAN-13. 

Тим часом у Японії, починаючи ще із 1960-х років спостерігався 

грандіозний підйом в економіці та торгівлі. Уже у 1978 році в країні було 
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впроваджено власний варіант штрих-коду «JAN» (Japanese Article Number), 

що був сумісним зі стандартом EAN-8 [21].  

Один і той самий штрих-код можна зобразити по різному (рис. 2.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1. Способи зображення штрих-коду 
 

 

Однак, використання «традиційних» штрих-кодів у Японії мало свої 

особливості. Обсяг інформації, що кодувався «звичайними» – лінійними 

штрих-кодами, виявився замалим. Виникла потреба пристосування 

«традиційних» штрих-кодів до підтримки японського ієрогліфічного 

письма Кандзі та силабічної абетки Кана [23]. 

На початку 1990-х років відома японська машинобудівна компанія 

DENSO (одна з дочірніх компаній концерну «TOYOTA») ініціювала 

проєкт створення нового механізму кодування інформації для нанесення 

технічної інформації на деталі. Її дочірня компанія «DENSO WAVE», що 

виробляла сканери штрих-кодів, розпочала реалізацію цього проєкту. Уже 

в 1994 році було презентовано абсолютно нову систему двовимірного 

кодування – QR-кодування [11]. Над розробкою нової технології 

працювали двоє інженерів – Масахіро Хара та Такаюкі Нагая. 

Звичайно, що існували конкуруючі розробки (DataMatrix – 1989 р.,      

PDF 417 – 1991 р.). Однак розробники із «DENSO WAVE» підійшли до 

проблеми з діаметрально-протилежного боку. Більшість розробників 

намагалися вмістити якнайбільше інформації у своїх штрих-кодах. 

Недоліком такого підходу був час декодування даних, що збільшувався 

прямопропорційно до обсягу закодованої інформації. Масахіро та Такаюкі 

більш пріоритетною вважали зручність користування майбутньою 

технологію [11]. Адже вже саме використання двох вимірів для кодування 
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інформації замість одного у «традиційних» штрих-кодах гарантуватиме 

значне збільшення обсягів закодованих даних. 

Першою вимогою, яку поставили розробники до майбутньої 

технології, була можливість коректно зчитувати QR-код із різних кутів 

нахилу зчитувального пристрою відносно коду. Щоб це реалізувати, 

Масахіро Хара здійснив детальний аналіз існуючих технологій та підібрав 

різноманітні шаблони для майбутнього коду. Шаблон підбирався таким 

чином, щоб однозначно ідентифікувати код, незалежно від того під яким 

кутом він буде зчитуватись [11]. 

Ще однією ключовою вимогою стала можливість відновлення 

закодованих даних у разі втрати частини зображення. Над розв’язанням 

цієї проблеми працював Такаюкі Нагая. Він запропонував на етапі 

кодування включити до вхідних даних службову інформацію, яка 

вказуватиме на тип повідомлення та вид самого коду. Потім, на етапі 

декодування за допомогою цієї надлишковості можна діагностувати втрату 

даних. У разі цього застосовувався спеціальний набір кодів (коди Ріда-

Соломона) для відновлення даних. 

У результаті клопіткої праці розробників було створено абсолютно 

нову технологію, яка одразу ж була успішно застосована для внутрішніх 

потреб «DENSO». Але технологія виявилась наскільки вдалою, що зайняла 

свою нішу в інших сферах. Однією із причин цього була висока швидкість 

декодування.   QR-код піддавався декодуванню в 10 разів швидше ніж інші 

розробки (в тому числі і «традиційні» штрих-коди [11]). Саме тому він і 

отримав свою назву (англійською «quick response» – швидкий відгук). 

 

2.2. Види QR-кодів та алгоритми їх створення  

QR-код (англ. quick response – швидкий відгук) – це матричний 

(двомірний) штрих-код, який був розроблений і представлений в 1994 році 

японською компанією «Denso-Wave». За допомогою QR-коду 

підтримується цифрове (до 7089 цифр), алфавітно-цифрове                        

(до 4296 символів), байтове (до 2953 байт) та кандзі (до 1817 ієрогліфів) 

кодування [5].  

QR-коди включають три квадрати, що призначені для орієнтації та 

визначення меж всього закодованого зображення, та окремі пікселі, які 

розташовані в області між цими квадратами. Пікселі, власне, несуть 

закодований зміст (рис. 2.2) [20]. 

Головною перевагою QR-коду над звичайним штрих-кодом є 

можливість сканування звичайною камерою смартфона та великий обсяг 

інформації, що кодується. 

Готовий QR-код являє собою зображення в форматі JPG, яке можна 

розмістити на своєму веб-ресурсі, опублікувати в соціальній мережі, 

роздрукувати на будь-якій поверхні (папір, футболка, чашка, пластик 

тощо) та повісити на стіні чи дошці або просто відкрити на своєму 

смартфоні та показати іншим [21]. 
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                                                                      - пошукові маркери 

 
 

                                                                       - вирівнювальний маркер                              

                                                                          (може бути відсутнім) 

        

                                             - код версії 
 

                                                        - лінії синхронізації 
 

 

                                                                      - код маски та рівня корекції 

 
 

                                                    - заголовок даних 

 
 

Рисунок 2.2. Складові QR-коду 

 

Типів QR-коду існує велика різноманітність (рис. 2.3), проте 

найбільш вживаними є два – MicroQR Code та QR Code (рис. 2.4). 

 

 

Рисунок 2.3. Різні види QR-кодів 

 

Необхідно зазначити, що чим більший QR-код, тим вірогідніше він 

буде зчитуватися коректно. Проте більшість сучасних пристроїв може 

сканувати зображення, які досить малі, наприклад, візитну картку. 

Звичайно, передбачається, що якість зображення QR-коду та параметри 

камери пристрою мають бути хорошими 
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Рисунок 2.4. Найбільш розповсюджені типи QR-коду 

 

QR-коди можна з легкістю створювати, використовуючи 

безкоштовні генератори коду. Активне використання в повсякденному 

житті, легкість зчитування та кодування, наявність смартфонів у більшості 

населення стали причиною популярності використання QR-кодів серед 

учителів та учнів для під час освітнього процесу [10]. 

Створити QR-код нескладно, потрібен лише простий у застосуванні 

генератор для його створення, який не вимагає будь-яких спеціальних 

знань. Для цього у вільному доступі існує безліч онлайн-ресурсів [17]. 

Зчитування QR-коду відбувається за допомогою звичайної камери 

типового смартфона. Для цього на ньому має бути попередньо встановлена 

відповідна програма-сканер. Сканування зображення QR-коду 

відбувається на кшталт розпізнавання обличчя у мережі Фейсбук. 

Програм для зчитування QR-кодів надзвичайно велика кількість та в 

більшості сучасних смартфонів «вшита» програма зчитування QR-кодів, а 

функцію розпізнавання цих кодів мають інші популярні додатки 

(наприклад, Viber). Але, якщо програми для зчитування QR-коду немає, 

необхідно увійти в магазин додатків на своєму телефоні та встановити її 

(для телефонів з операційною системою Andriod – Play Market, а для iOS – 

iTunes). 

Якщо немає смартфона, – можна скористатися рядом сайтів, таких 

як: https://www.the-qrcode-generator.com/scan, а для тих, хто використовує 

Google Chrome, достатньо додати розширення з магазину. 

Найбільш розповсюджені ресурси для створення QR-кодів 

представлені на рис. 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 2.5. Найбільш розповсюджені ресурси для створення QR-кодів 

Ресурси для 

створення  

QR-кодів 

 

http://qrcodes. 

com.ua/  

 

http://www.qr-

code.com.ua  

http://ua.qr-

code-

generator.com  

https://www.the-qrcode-generator.com/scan
http://www.qr-code.com.ua/
http://www.qr-code.com.ua/
http://ua.qr-code-generator.com/
http://ua.qr-code-generator.com/
http://ua.qr-code-generator.com/
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Алгоритм роботи з сервісом генерування QR-кодів «QRCODES» 

(URL: http://qrcodes.com.ua/) 

Ресурс дозволяє швидко створювати QR-коди для адреси в Інтернеті, 

візиток, тексту, SMS, GPS-координат, e-mail, тощо. Серед переваг ресурсу 

слід виділити можливість створення різнокольорових кодів (користувач 

має змогу самостійно обрати колір коду та фону), а для зареєстрованих 

користувачів – додавати плагін створення QR-коду на свій сайт 

(підтримується WordPress, Joomla, Drupal, та Chrome), мати доступ до 

покращеного функціоналу, зберігати створені коди та керувати ними. 

Для того, щоб створити QR-код, достатньо обрати тип ресурсу, на 

який створюватиметься код (Інтернет-адреса, візитка, текст тощо)          

(рис. 2.6). 

 
Рисунок 2.6. Параметри для створення QR-коду 

 

Після цього слід додати інформацію, яка кодуватиметься та параметри 

майбутнього коду (розмір, колір коду та колір фону, поворот).  

Для того, щоб отримати код, слід натиснути кнопку «Створити QR-

код» (рис. 2.7). 

 
 

Рисунок 2.7. Створення QR-коду 

 

 

http://qrcodes.com.ua/
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Після цього, – отримаєте код, готовий для скачування та 

використання. Отриманий QR-код можна роздрукувати, розмістити в 

мережі Facebook чи Google+, на сайті Pinterest.com (рис. 2.8). 

 
Рисунок 2.8. Отримання QR-коду 

 

За бажанням, – можна вбудувати код у власний сайт чи блог. Для 

цього потрібно скопіювати html-код та вставити у свій ресурс (рис. 2.9). 

 

 
Рисунок 2.9. Посилання на html-код 

 

https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
https://www.pinterest.com/
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Алгоритм роботи з ресурсом для створення QR-кодів «QR-CODE» 

(URL: http://www.qr-code.com.ua/ ) 

Ресурс є одним із найбільш простих та функціональних сервісів для 

генерування QR-кодів, оскільки не потребує додаткової реєстрації, 

дозволяє створювати коди контактної інформації, e-mail, геолокації, 

календаря, адреси в Інтернеті, тексту, номеру телефону, Wi-Fi-мережі, 

SMS. Проте, з допомогою цього ресурсу не можна створити QR-код з 

логотипом, з використанням різних кольорів і т. д. Але як показує досвід, 

для більшості педагогів функціоналу ресурсу достатньо, аби успішно 

використовувати QR-коди для навчання.  

Для того, щоб створити QR-код, достатньо натиснути на потрібну 

кнопку в залежності від того, що зашифровується, необхідно ввести дані у 

відповідні поля (рис. 2.10). 

 
Рисунок 2.10. Вибір даних для кодування  

 

Потім необхідно натиснути кнопку «Генерувати» (рис. 2.11).  

Після цього з’явиться готовий для скачування та використання QR-

код (рис. 2.12). 

 
Рисунок 2.11. Створення QR-коду 

 

http://www.qr-code.com.ua/
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Рисунок 2.12. Створений QR-код 

 

Алгоритм роботи з сервісом для створення QR-кодів «QR-CODE-

GENERATOR» 

(URL: http://ua.qr-code-generator.com/ ) 

Сервіс призначений для швидкого створення QR-кодів для веб-сайтів, 

візиток, тексту, відправки SMS-повідомлень та повідомлень на e-mail [9].  

Якщо необхідно створити лише звичайний QR-код, то реєстрація не 

потрібна, достатньо зайти на сайт, обрати потрібну функцію, додати 

контент, на який буде створено код і натиснути кнопку «Створення QR-

коду» (рис. 2.13).  
 

 
Рисунок 2.13. Створення QR-коду 

 

  

http://ua.qr-code-generator.com/
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У результаті згенерується QR-код, що являє собою зображення, яке 

можна вставити на свій сайт, у документ, відправити поштою, розмістити в 

соціальній мережі тощо. Для того, щоб скачати код на комп’ютер, слід 

обрати потрібний формат і натиснути на кнопку «Скачати QR-код»     

(рис. 2.14).  

 
Рисунок 2.14. Створений QR-код 

 

Якщо потрібно вбудувати цей код в блог або сайт, то необхідно 

натиснути «Включити в якості HTML-коду», і з’явиться html-код, готовий 

для вставки (рис. 2.15). 

 
Рисунок 2.15. Посилання на html-код 
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Реєстрація на сервісі (безкоштовна – на 14 днів) дозволяє створювати 

коди з логотипом та дизайном (особливо це актуально для шкіл з власним 

корпоративним стилем), динамічні QR-коди та включити функцію 

відстеження сканування. Для того, щоб зареєструватися, слід перейти за 

посиланням «Зареєструватися» у верхньому правому куті і вказати свою 

адресу поштової скриньки та пароль (рис. 2.16). 
 

 
Рисунок 2.16. Реєстрація на сервісі 

 

У результаті сервіс матиме вже інший вигляд (інтерфейс лише 

англомовний), а для того, щоб створити QR-код, слід натиснути «Create 

your first QR Code» (рис. 2.17). 
 

 
Рисунок 2.17. Створення QR-коду 
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Після проходження реєстрації з’явиться можливість створювати коди 

з розширеними опціями. Потім, слід обрати дані для кодування та дизайн 

майбутнього QR-коду (рис. 2.18). 

 
Рисунок 2.18. Дизайн QR-коду 

 

Уся інформація щодо діяльності на сайті буде надходити на поштову 

скриньку, вказану при реєстрації. 

Переваги ресурсу: 

 україномовний інтерфейс; 

 є можливість створювати QR-коди зі своїм логотипом і у своєму 

корпоративному стилі, коригувати форму кутів і кольори; 

 створення придатних до друку QR-коди у форматах високої 

роздільної здатності JPG та PNG, а також векторних форматах SVG та EPS, 

які дозволяють використовувати коди для різноманітних цілей – друку 

наклейок, плакатів, написів на футболках; 

 можливість здійснення аналізу поточної статистичної інформації в 

режимі реального часу (кількість сканувань, їх час і місце, типи 

використаних смартфонів), що дозволяє вносити корективи у рекламні 

заходи і підвищувати їх ефективність; 

 можливість створювати динамічні QR-коди, які дозволяють у будь-

який час і як завгодно часто змінювати збережені в них цільові адреси – 

навіть у випадку, коли рекламний матеріал, включаючи відповідні коди, 

вже надрукований; 

 можливість створювати QR-коди без додаткової інсталяції 

спеціальних програм. 
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Алгоритм створення QR-кодів за допомогою браузера «CHROME» 

(URL: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions ) 

Для початку роботи варто обрати програму для генерування QR-

кодів.  

Для цього користуючись браузером Chrome необхідно знайти у 

лівому верхньому куточку рубрику «Додатки» (рис. 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.19. «Додатки» браузера Chrome 

 

Потім необхідно знайти «Магазин Chrome» (рис. 2.20), відкрити та у 

пошуковому рядку ввести «генератор QR- кодів» (рис. 2.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.20. Пошук у веб-магазині Chrome 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
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Рисунок 2.21. Приклади ресурсів для генерування QR-кодів 
 

Перед установленням варто ознайомитися з відгуками про роботу 

застосунка. Переглянути коментарі та короткі інструкції розробника, так 

можна зрозуміти чи застосунок зручний.  

Після встановлення в правому верхньому кутку з’явиться кнопка 

застосунка, натиснувши на яку можна перейти безпосередньо до 

застосунка.  

Для створення коду достатньо скопіювати посилання з місця де 

зберігається інформація, яку необхідно поширити через QR-код та 

вставити її у віконце та натиснути на кнопку. Після натискання миттєво 

з’явиться готовий код, який можна скопіювати як зображення і вставити 

його в потрібний документ для друку (рис. 2.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 2.22. Створення QR-коду 
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ІІІ.           ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ QR-КОДУВАННЯ В      

                 ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  БІОЛОГІЇ 

У 7 КЛАСІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Під час організації освітнього процесу в дистанційному форматі: 

синхронному та асинхронному режимах пропонуємо вчителям біології 

використовувати закодовані інтерактивні вправи, опорні конспекти, 

відеофрагменти, презентації, кросворди, контрольні роботи та тестові 

завдання. Представлені в навчально-наочному посібнику матеріали 

розроблені відповідно до теми «Різноманітність тварин», яка вивчається в   

7 класі предмета «Біологія» у закладах загальної середньої освіти. Учителі 

біології запропоновані матеріали також можуть використовувати для 

поглиблення рівня знань під час роботи з обдарованими учнями та 

підготовки до написання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного 

оцінювання (рис. 3.1 – рис. 3.142), які розміщені у навчально-наочному 

посібнику.  

QR-коди, які розміщені на рисунках уміщують відеофайли про типи 

тварин, які  узяті з YouTube-каналу.                                                            

URL: https://www.youtube.com/channel/UCvcdUaQnYBLFwAs1d7CgQ8g . 

Також у QR-кодах закодовано цікаві факти про представників різних 

типів тварин; приклади контрольних робіт; тестові завдання; опорні 

конспекти до тем; презентації, які були створені на основі інформації, яка є 

вільною до використання в мережі Інтернет та опрацьованих літературних 

джерел [2, 6, 12, 13, 18]. 

Велика кількість QR-кодів у посібнику представлено на інтерактивні 

вправи, які створені за допомогою ресурсу «LearningAPPS.org»                     

(URL: https://cutt.ly/DjM5JK2) – конструктора інтерактивних завдань. 

Використання під час освітнього процесу таких завдань спонукатиме учнів 

до активності, самостійності, ефективності, зв’язку теорії з практикою; 

поєднанню колективних та індивідуальних форм роботи тощо. 

Учитель біології використовуючи під час проведення занять 

інтерактивні вправи зможе:  

 організувати роботу колективу учнів, вибудувати індивідуальні 

траєкторії вивчення предмета біології, створити власний банк навчальних 

матеріалів; 

 здійснити миттєву перевірку правильності виконання завдання; 

 вбудувати завдання на html-сторінку власного блогу; 

 застосовувати шаблони, які підтримують роботу з картинками, 

звуком і відеофайлами; 

 підвищити інтерес учнів до вивчення природничих наук. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvcdUaQnYBLFwAs1d7CgQ8g
https://cutt.ly/DjM5JK2
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3.1. Тип Губки 

(lat. Porifera, або Spongia) 

 

 
 

Рисунок 3.1. Опорний конспект з теми «Тип Губки» 
 

 
 

Рисунок 3.2. Відеофайл «Перехід до багатоклітинності (губки)» 
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Рисунок 3.4. Презентація «Тип Губки, або Порифери» 

 

 

 
 

Рисунок 3.5. Цікаві факти про губок 
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Рисунок 3.6. Тестові завдання з теми «Тип Губки» 

 

 

 
 

Рисунок 3.7. Інтерактивна вправа «Будова губки»  
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Рисунок 3.8. Інтерактивна вправа «Різноманітність губок»  

 

3.2. Тип Кнідарії, або Жалкі 

(lat. Cnidaria) 

                            (застаріла назва Кишковопорожнинні) 

 
Рисунок 3.9. Опорний конспект з теми «Тип Кнідарії» 
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Рисунок 3.10. Відеофайл «Коралові поліпи (кишковопорожнинні)» 

 

 
Рисунок 3.11. Презентація «Тип Кнідарії»  
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Рисунок 3.12. Цікаві факти про кнідарій 

 

 
Рисунок 3.13. Біологічний диктант «Встав пропущене слово» та тестові завдання з теми  

«Тип Кнідарії» 
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Рисунок 3.14. Контрольна робота з теми «Тип Кнідарії» 

 

 
Рисунок 3.15. Інтерактивна вправа «Різноманітність Кнідарій»  



33 

 

 
Рисунок 3.16. Інтерактивна вправа «Різноманітність Жалких»  

 

 
Рисунок 3.17. Інтерактивна вікторина «Кнідарії»  
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Рисунок 3.18. Інтерактивна вправа «Життєвий цикл Аурелії»  

 

3.3. Тип Інфузорії 

(lat. Ciliophora) 

 
Рисунок 3.19. Опорний конспект з теми «Тип Інфузорії» 
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Рисунок 3.20. Кросворд «Інфузорія» 

 

 
Рисунок 3.21. Відеофайл «Інфузорія туфелька: особливості будови та життєдіяльності» 
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Рисунок 3.22. Цікаві  факти про інфузорій 

 
 

 
Рисунок 3.23. Інтерактивна вправа «Будова інфузорії туфельки»  
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3.4. Тип Саркоджгутикові 

(lat. Sarcomastigophora) 
 

 
Рисунок 3.24. Опорний конспект з теми «Тип Саркоджгутикові» 

 

 
Рисунок 3.25. Кросворд з теми «Саркоджгутикові» 



38 

 

 
Рисунок 3.26. Проблемні запитання «Тип Саркоджгутикові» 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.27. Презентація «Порівняння амеби та інфузорії»  
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Рисунок 3.28. Відеофайл «Рух амеби» 

 

 
Рисунок 3.29. Відеофайл «Рух евглени зеленої» 
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Рисунок 3.30. Інтерактивна вправа «Будова амеби протей»  

 

 
Рисунок 3.31. Інтерактивна вправа «Будова евглени зеленої»  
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Рисунок 3.32. Інтерактивна вправа «Різноманітність Саркоджгутикових»  

 

3.5. Тип Плоскі черви 

(lat. Platyhelminthes) 

 
Рисунок 3.33. Опорний конспект з теми «Тип Плоскі черви» 
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Рисунок 3.34. Відеофайл «Плоскі черви» 

 

 
Рисунок 3.35. Презентація «Плоскі черви» 
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Рисунок 3.36. Цікаві факти про плоских червів 

 

 
Рисунок 3.37. Контрольна робота з теми «Тип Плоскі черви» 
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Рисунок 3.38. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова планарії»  

 

 
Рисунок 3.39. Інтерактивна вправа «Цикл розвитку бичачого ціп'яка»  
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Рисунок 3.40. Інтерактивна вправа «Різноманітність плоских червів»  

 

3.6. Тип Круглі черви, або Нематоди 

(lat. Nemathelminthes)  

 
Рисунок 3.41. Опорний конспект з теми «Тип Круглі черви» 



46 

 

 
Рисунок 3.42. Відеофайл «Особливості будови круглих червів» 

 

 
 

Рисунок 3.43. Цікаві факти про круглих червів 
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Рисунок 3.44. Контрольна робота з теми «Тип Круглі черви» 

 

 
Рисунок 3.45. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова аскариди»  
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Рисунок 3.46. Інтерактивна вправа «Життєвий цикл Аскариди людської»  

 

3.7. Тип Кільчасті черви 

(lat. Annelida) 

 
Рисунок 3.47. Опорний конспект з теми «Тип Кільчасті черви, або Кільчаки» 
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Рисунок 3.48. Відеофайл «Кільчасті черви» 

 

 
Рисунок 3.49. Відеофайл «Тип Кільчасті черви» 
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Рисунок 3.50. Цікаві факти про Кільчастих червів 

 

 
Рисунок 3.51. Контрольна робота з теми «Кільчасті черви»  
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Рисунок 3.52. Інтерактивна вправа «Характерні ознаки типу кільчастих червів»  

 

 

Рисунок 3.53. Інтерактивна вправа «Загальна характеристика кільчастих червів»  
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Рисунок 3.54. Інтерактивна вправа «Будова дощового черв'яка на розрізі»  

 

 
Рисунок 3.55. Інтерактивна вправа «Різноманітність кільчастих червів»  
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Рисунок 3.56. Інтерактивна вправа «Різноманітність кільчастих червів (пазл)»  

 

3.8. Тип Молюски 

(lat. Mollusca) 

 
Рисунок 3.57. Опорний конспект з теми «Тип Молюски, або М’якуни» 
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Рисунок 3.58. Відеофайл «Тип Молюски. Клас Головоногі» 

 

 
Рисунок 3.59. Відеофайл «Тип Молюски. Клас Черевоногі»  
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Рисунок 3.60. Відеофайл «Тип Молюски. Клас Двостулкові» 

 

 
Рисунок 3.61. Цікаві факти про Молюсків 
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Рисунок 3.62. Тестові завдання з теми «Тип молюски» 

 

 
Рисунок 3.63. Інтерактивна вправа «Загальна характеристика типу Молюски»  
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Рисунок 3.64. Інтерактивна вправа «Порівняльна характеристика основних класів                

типу Молюски»  

 

 
Рисунок 3.65. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова виноградного слимака»  
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Рисунок 3.66. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова ставковика звичайного»  

 

 
Рисунок 3.67. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова беззубки»  
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Рисунок 3.68. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова восьминога»  

 

 
Рисунок 3.69. Інтерактивна вправа «Різноманітність молюсків»  
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Рисунок 3.70. Інтерактивна вправа «Різноманітність молюсків (пазл)»  

 
 

 
Рисунок 3.71. Інтерактивна вікторина «Тип Молюски»  
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Рисунок 3.72. Інтерактивна вправа «Представники типу Молюски»  

 

3.9. Тип Членистоногі 

(lat. Arthropoda)  

 
Рисунок 3.73. Опорний конспект з теми «Тип Членистоногі» 
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Рисунок 3.74. Відеофайл «Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні» 

 

 
Рисунок 3.75. Відеофайл «Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні»  
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Рисунок 3.76. Відеофайл «Тип Членистоногі. Клас Комахи» 

 

 
Рисунок 3.77. Цікаві факти про Членистоногих 
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Рисунок 3.78. Тестові завдання з теми «Тип Членистоногі» 

 

 
Рисунок 3.79. Інтерактивна вправа «Порівняльна характеристика Павукоподібних та 

Ракоподібних»  
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Рисунок 3.80. Інтерактивна вправа «Різноманітність комах (пазл)»  

 

 
Рисунок 3.81. Інтерактивна вправа «Клас Павукоподібні (кросворд)»  
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Рисунок 3.82. Інтерактивна вправа «Особливості будови ротового апарату, кінцівки та 

крила комах»  

 

 
Рисунок 3.83. Інтерактивна вправа «Різноманітність класу Ракоподібні (пазл)»  
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Рисунок 3.84. Інтерактивна вправа «Зовнішня будова рака річкового»  

 

 
Рисунок 3.85. Інтерактивна вправа «Класифікація типу Членистоногі»  
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Рисунок 3.86. Інтерактивна вправа «Різноманітність комах (пазл)»  

 

 
Рисунок 3.87. Інтерактивна вправа «Різноманітність комах»  
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Рисунок 3.88. Інтерактивна вправа «Ряди комах за типом розвитку»  

 

 
Рисунок 3.89. Інтерактивна вправа «Розвиток комах з повним перетворенням»  
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Рисунок 3.90. Інтерактивна вправа «Особливості класів Ракоподібні та Павукоподібні»  

 

 
Рисунок 3.91. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова річкового рака»  
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Рисунок 3.92. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова павука-хрестовика»  

 

 
Рисунок 3.93. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова травневого хруща»  
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Рисунок 3.94. Інтерактивна вправа «Зовнішня будова комахи (коника)»  

 

 
Рисунок 3.95. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова комахи»  
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Рисунок 3.96. Інтерактивна вправа «Різноманітність класу Ракоподібні»  

 

 
Рисунок 3.97. Інтерактивна вправа «Різноманітність класу Павукоподібні»  
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3.10. Тип Хордові 

(lat. Chordata) 
 

 
Рисунок 3.98. Опорний конспект з теми «Тип Хордові» 

 

 
Рисунок 3.99. Відеофайл «Загальна характеристика хрящових і кісткових риб»  
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Рисунок 3.100. Цікаві факти про Хордових 

 

 
 

Рисунок 3.101. Інтерактивна вправа «Загальна характеристика типу Хордові»  
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Рисунок 3.102. Інтерактивна вправа «Порівняльна характеристика Анамній та Амніот»  

 

3.10.1. Клас Ланцетники 

(lat. Branchiostoma) 

 
Рисунок 3.103. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова ланцетника»  
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Рисунок 3.104. Інтерактивна вправа «Загальна характеристика класу Ланцетники»  

 

 
Рисунок 3.105. Інтерактивна вправа «Ознаки подібності ланцетника до безхребетних і 

хребетних тварин»  
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3.10.2. Клас Хрящові риби 

(lat. Chondrichthyes) 
 

 
Рисунок 3.106. Інтерактивна вправа «Загальна характеристика класу Хрящові риби»  

 

 
Рисунок 3.107. Інтерактивна вправа «Різноманітність класу Хрящові риби»  
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Рисунок 3.108. Інтерактивна вправа «Зовнішня будова акули»  

 

 
Рисунок 3.109. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова акули» 
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3.10.3. Клас Променепері, або Кісткові риби 

(lat. Osteichthyes) 
 

Рисунок 3.110. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова окуня річкового»  

 

 
Рисунок 3.111. Інтерактивна вправа «Різноманітність Променеперих»  
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Рисунок 3.112. Інтерактивна вправа «Різноманітність кісткових риб»  

 

 
Рисунок 3.113. Інтерактивна вікторина «Клас Променепері»  
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3.10.4. Клас Земноводні, або Амфібії 

(lat. Amphibia) 

 
Рисунок 3.114. Відеофайл «Загальна характеристика класу Земноводні» 

 

 
Рисунок 3.115. Інтерактивна вправа «Зовнішня будова жаби»  
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Рисунок 3.116. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова жаби»  

 

 
Рисунок 3.117. Інтерактивна вправа «Скелет жаби»  
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Рисунок 3.118. Інтерактивна вправа «Різноманітність амфібій»  

 

 
Рисунок 3.119. Інтерактивна вправа «Систематика амфібій»  
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Рисунок 3.120.  Інтерактивна вправа «Життєвий цикл розвитку жаби»  

 

3.10.5. Клас Плазуни, або Рептилії 

(lat. Reptilia) 

 
Рисунок 3.121. Відеофайл «Загальна характеристика класу Плазуни» 
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Рисунок 3.122. Інтерактивна вправа «Зовнішня будова ящірки»  

 
 

 
Рисунок 3.123. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова ящірки»  
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Рисунок 3.124. Інтерактивна вправа «Різноманітність плазунів»  

 

 
Рисунок 3.125. Інтерактивна вправа «Різноманітність плазунів»  
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Рисунок 3.126. Інтерактивна вікторина «Клас Плазуни»  

 

 
Рисунок 3.127. Інтерактивна вправа «Різноманітність плазунів»  
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3.10.6. Клас Птахи 

(lat. Aves) 

Рисунок 3.128. Відеофайл «Загальна характеристика класу Птахи» 

 

 
Рисунок 3.129. Інтерактивна вправа «Характеристика основних рядів птахів»  
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Рисунок 3.130. Інтерактивна вправа «Скелет птаха»  

 

 
Рисунок 3.131. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова курки»  
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Рисунок 3.132. Інтерактивна вправа «Будова яйця»  

 

 
Рисунок 3.133. Інтерактивна вправа «Різноманітність птахів»  
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Рисунок 3.134. Інтерактивна вправа «Розвиток птахів»  

 

 
Рисунок 3.135. Інтерактивна вправа «Різноманітність птахів»  
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3.10.7. Клас Ссавці 

 (lat. Mammalia) 
 

Рисунок 3.136. Відеофайл «Загальна характеристика класу Ссавці» 

 

 
Рисунок 3.137. Інтерактивна вправа «Внутрішня будова кролика»  
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Рисунок 3.138. Інтерактивна вправа «Різноманітність ссавців: хижі, китоподібні, 

сумчасті»  

 

 
Рисунок 3.139. Інтерактивна вправа «Різноманітність ссавців: основні ряди»  
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Рисунок 3.140. Інтерактивна вправа «Форми поведінки тварин»  

 

 
Рисунок 3.141. Інтерактивна вправа «Різноманітність ряду Примати»  
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Рисунок 3.142. Інтерактивна вправа «Різноманітність ссавців»  
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