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МОДЕЛЬ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
В СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
І.О. Теплицький, С.О. Семеріков, О.П. Поліщук 

Криворізький державний педагогічний університет 
 

Мобільне навчання (М-Learning) – сучасний напрямок розвитку систем 
дистанційної освіти із застосуванням мобільних телефонів, смартфонів, 
КПК, електронних книжок. 

В порівнянні з традиційним навчанням М-Learning надає можливість 
моніторингу навчання в реальному часі та високу насиченість контенту, що 
дозволяє розглядати якого не лише як засіб навчання, а й як інструмент спі-
льної роботи, спрямованої на підвищення якості навчання. 

Навчальний заклад 

Навч. план 

Учитель 

Мобільне місце 
учня в класі 

Учень 

Internet

Рис. 2 

Навчальний заклад 
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Навч. 
план 
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Учень 

Додаткові 
матеріали 
та заняття Internet

Рис. 1 
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Сучасні КПК працюють переважно під керуванням ОС Windows 
Mobile, що містить такі стандартні додатки, як календар, контакти, голосо-
вий запис, текстовий редактор, електронні таблиці, браузер, медіапрогравач, 
клієнти VPN, обміну повідомленнями, термінали тощо. У [1] наведено огляд 
програмного забезпечення мобільних пристроїв, призначеного для підтрим-
ки навчання математичних дисциплін у середній та вищій школі. 

На рис. 1, 2 зображено базові моделі традиційного та мобільного на-
вчання. 

В моделі мобільного навчання учень з’єднаний з учителем постійно за 
допомогою Інтернет – на відміну від традиційного навчання, де таке 
об’єднання можливе лише в межах навчального закладу. Учитель відіграє 
роль консультуючого керівника, котрий спрямовує діяльність учня на отри-
мання необхідної інформації. Це дозволяє реалізувати в даній моделі про-
блемне навчання через обговорення дій, які допоможуть учневі оволодіти 
матеріалом, до усвідомлення необхідного результату та набуття нового 
знання. 

Для ефективної взаємодії у мобільному середовищі як вчителю, так і 
учневі важливо усвідомлювати соціальну природу навчальної комунікації, 
яка є умовою якості навчання – інформаційно-комунікативні здатності тут є 
вирішальними в набутті інформації, знань, досвіду та вмінь. 

Мобільне навчання відбувається не в класі, а у певному навчальному 
просторі. На наш погляд, концепція класу (навчальної групи) не зникає – 
класи перестають бути сталим утворенням та стають динамічними, форму-
ючись на кожен предмет окремо. Час навчання визначається для кожного 
учня окремо та не регламентується шкільними розкладом. Учні мають шви-
дко усвідомити переваги динамічної інтерактивності мобільного навчання, 
ефективність та багатство комунікацій, якість керованого вчителем доступу 
до навчальних ресурсів. 

Мобільне навчання не заважає соціалізації старшокласників, які актив-
но обговорюють процес навчання у форумах та чатах соціальних мереж. 
Проте слід відзначити, що суцільна віртуалізація навчання може привести 
до втрати соціальних контактів як між учнем та вчителем, так і між самим 
учнями. Лише комбінація традиційного та мобільного навчання здатна не 
лише дати професійні знання, а й сформувати загальну культуру особистос-
ті. Тому для тих учнів, що не мають особливих потреб, ми пропонуємо за-
стосовувати мобільні технології дистанційного навчання як допоміжні в 
процесі традиційного навчання базових шкільних предметів та основні – в 
процесі позакласної (зокрема, факультативної) роботи. 
 

Література: 
1. Семеріков С.О., Теплицький І.О., Шокалюк С.В. Нові засоби дистан-

ційного навчання інформаційних технологій математичного призначення // 
Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2008. – №2. 
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