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Анотація: В статті розглянуто основні підходи до визначення та реалізації мобільного 

навчання, виділено навчальний об’єкт як структурну одиницю мобільних навчальних 

матеріалів, описано підходи до проектування структури та змісту навчальних об’єктів. 
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Постановка проблеми. Прагнення мобільності – основний вектор 

розвитку сучасного суспільства. В сфері освіти ця тенденція задекларована у 

постановах Ради Європи [4], Кейптаунській декларації відкритої освіти [16], 

Великій хартії університетів [15], Лісабонській декларації 2007 року [8] та 

багатьох інших документах, аналіз яких вказує на велике розмаїття в 

тлумаченні як самого поняття мобільності, так і мобільного навчання зокрема. 

Впровадження мобільного навчання як інноваційної педагогічної технології в 

освітню практику потребує визначення основних його рис і формування 

методичних рекомендацій до проектування та реалізації його змістового 

наповнення. Дослідження зв’язків мобільного навчання з традиційними 

педагогічними технологіями, уточнення його цілей та способів реалізації 

надасть можливість визначити його місце в сучасному освітньому процесі та 

окреслити перспективи його подальшого впровадження. 

Метою статті є виокремлення мобільного навчання як інноваційної 

педагогічної технології та аналіз методичних підходів до формування його 

змістовного наповнення зокрема з використанням концепції навчальних 

об’єктів. 

Виклад основного матеріалу. 

I. Визначення мобільного навчання. У найбільш широкому сенсі 

мобільність – це здатність до руху. Можна виділити географічну мобільність, 

соціальну, професійну. В освітній сфері виділяють академічну мобільність – 



навчальну та наукову. Поняття мобільного навчання здебільшого пов’язують з 

технологічною мобільністю тих, хто навчається. Так, наприклад, 

С. О. Семеріков визначає мобільне навчання як «підхід до навчання, при якому 

на основі мобільних електронних пристроїв створюється мобільне освітнє 

середовище, де студенти можуть використовувати їх у якості засобу доступу до 

навчальних матеріалів, розміщених в Інтереті, будь-де та будь-коли» [19, 119]. 

II. Реалізація мобільного навчання в сучасному освітньому процесі. 

Мобільне навчання забезпечує високу інтерактивність, особистісну 

зорієнтованість, безперервний та різноманітний доступ до навчальних 

матеріалів, але в той же час потребує значних початкових вкладень і 

супроводжується низкою проблем, головною з яких є відсутність у студентів 

розвинених навичок самоорганізації своєї роботи. Саме тому організація 

мобільного навчання в «чистому» вигляді доцільна насамперед для 

високомотиваних осіб, що бажають підвищити свою кваліфікацію, та не мають 

можливості зробити це у інший спосіб. Серед інших напрямів реалізації 

мобільного навчання виділяють впровадження технології мобільного навчання 

у традиційне аудиторне та розширення можливостей дистанційного навчання 

засобами мобільних пристроїв. 

Використання мобільного навчання як інноваційної педагогічної 

технології [18] передбачається, зокрема, концепцією комбінованого навчання, 

що за визначенням Ю. В. Триуса є цілеспрямованим процесом здобування 

знань, умінь та навичок, засвоєння способів пізнавальної діяльності суб’єктом 

навчання й розвитку його творчих здібностей на основі комплексного і 

систематичного використання традиційних й інноваційних педагогічних 

технологій та інформаційно-комунікаційних технологій навчання за принципом 

взаємного доповнення з метою підвищення якості освіти [21]. У свою чергу, 

інноваційну педагогічну технологію Ю. В. Триус визначає як систему 

оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що 

охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до 



очікуваних результатів і які цілеспрямовано, систематично й послідовно 

впроваджуються в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти [20]. 

III. Навчальний об’єкт як основа змістового наповнення мобільного 

навчання. Технологічно найбільш простий спосіб створення умов для 

реалізації мобільного навчання – це розширення існуючих середовищ 

дистанційного навчання модулями для мобільного навчання та побудова 

комбінованих мереж. На рис. 1 показано структуру мобільного освітнього 

середовища, що може бути реалізована на основі перетворення порталу 

дистанційного навчання у мобільний портал [19]. Не зупиняючись на 

програмних та апаратних засобах, що надають можливість реалізувати дану 

модель, звернемо увагу на формування навчальних модулів з уніфікованих 

структурних компонентів, що передбачають повторне використання (рис. 1). На 

початку 90-х років У. Ходжінс запропонував для означення таких компонентів 

термін «навчальний об’єкт». 

 
Рис. 1. Структура мобільного освітнього середовища (за С. О. Семеріковим) 



На сьогодні існують достатньо багато підходів до трактування поняття 

«навчальний об’єкт». IEEE визначає його як «будь-яку сутність, цифрову або не 

цифрову, що може бути використана для навчання, освіти або професійної 

підготовки» [3, 5]. На думку Д. Уолі «навчальні об’єкти є елементами нового 

типу комп’ютерного навчання, що засновано на об’єктно-орієнтованій 

парадигмі комп’ютерних наук» [14, 3]. Д. Уолі відзначає, що навчальні об’єкти 

– це «невеличкі (порівняно з розмірами всього курсу) навчальні компоненти, 

що можуть багаторазово використовуватись у різних навчальних ситуаціях» 

[14, 3]. 

В роботах У. Ходжінса «навчальний об’єкт» визначається як «сукупність 

інформаційних об’єктів, що зібрані з використанням метаданих так, щоб 

відповідати індивідуальним потребам того, хто навчається» [5, 46]. У. Ходжінс 

також уточнює поняття «інформаційного об’єкта» як «найменшої корисної 

одиниці даних, наприклад, ілюстрація, питання, визначення тощо, що може 

багаторазово використовуватись» [5, 46]. Таким чином автор підкреслює дві 

важливі риси навчальних об’єктів: 1) використання метаданих для опису 

об’єкту та взаємозв’язків між різними об’єктами; 2) змістова відповідність 

потребам того, хто навчається. 

Метадані забезпечують не лише опис зв’язків між інформаційними 

об’єктами всередині навчального об’єкту, вони дозволяють об’єднувати 

навчальні об’єкти в складні ієрархічні структури, забезпечують сумісність з 

системами управління навчанням, базами даних, репозиторіями і таким чином 

визначають ефективність подальшого використання навчальних об’єктів. Але 

метадані самі по собі не регламентують змістову складову навчального об’єкту.  

IV. Модель навчального об’єкту. В дослідженні Ш. Махадевана 

навчальний об’єкт визначено як «структурований електронний ресурс, який 

інкапсулює високоякісну інформацію для полегшення її педагогічного 

використання» [9, 19]. Дж. Л’Ал’єр визначає навчальний об’єкт як «найменший 

самостійний структурний компонент навчального курсу, який містить цілі, 

навчальну діяльність та оцінку» [7]. Цілі – структурний елемент навчального 



об’єкту, що описує очікуванні результати навчальної діяльності. Навчальна 

діяльність – структурний елемент навчального об’єкту, спрямований на 

досягнення цілей. Оцінка – структурний елемент, що містить критерії або 

завдання, за допомогою яких можна перевірити, чи досягнуто поставлені цілі. 

Таким чином, навчальний об’єкт (рис. 2) можна представити як сукупність 

навчальних цілей, навчальних матеріалів, завдань та заходів з контролю знань, 

що структуровані та описані за допомогою метаданих. Модель навчального 

об’єкту передбачає також зв’язки об’єкту з множиною інших навчальних 

об’єктів, які пов’язані з ним логічною послідовністю опрацювання навчального 

матеріалу. Декларування таких зв’язків полегшує викладачу формування 

навчальних матеріалів, допомагає студенту у виборі траєкторії самостійного 

навчання та є одним зі способів запобігання фрагментації знань. 

 
Рис. 2. Модель навчального об’єкту 

 

V. Методологічні підходи до розробки навчальних об’єктів 

мобільного навчання. Методологічною основою впровадження мобільного 

навчання є насамперед теорії мікронавчання, соціального конструктивізму та 

конструкціонизму, які дозволяють виділити головні принципи його організації: 

особистісно-орієнтоване навчання, навчання через дослідження, навчання у 

співпраці та насичення освітнього простору носіями знань. 



Таким чином, проектування змістового наповнення навчальних об’єктів, 

що орієнтовані на використання у мобільному навчанні, також доцільно 

виконувати з урахуванням саме цих педагогічних теорій. Так, конструктивізм 

виходить з того, що навчання – це активний процес, в ході якого люди активно 

конструюють знання на основі власного досвіду («створення» знань замість їх 

отримання). На основі соціального конструктивізму (значимість якого в 

навчанні програмуванню особливо підкреслював основоположник мобільного 

навчання А. Кей) С. Пейпертом був розроблений новий напрямок – 

конструкціонізм, за яким до активної позиції соціального конструктивізму 

додається ідея про те, що люди створюють нове знання особливо ефективно, 

коли вони залучені до створення продуктів, наділених особистісним змістом: 

головне те, що люди в процесі конструктивної діяльності створюють щось 

важливе для них самих або оточуючих. Конструкціонізм протиставляється 

інструкціонізму – процесу навчання як передавання знань від знаючого до 

незнаючого. Залучення всіх суб’єктів навчального процесу до створення 

навчальних об’єктів, їх редагування, обговорення та обміну ними, надає 

можливість реалізувати конструкціоністський підхід. В порівнянні з 

традиційним у мобільному навчанні забезпечується висока насиченість 

змістової складової, що надає можливість розглядати його не лише як засіб 

навчання, а й як інструмент спільної роботи, спрямованої на підвищення якості 

навчання. 

Мікронавчання – це термін, який може бути використаний для опису 

неформального навчання та отримання знань в мікроконтентних, мікромедіа [2] 

чи багатозадачних середовищах, особливо тих, які ґрунтуються на Web 2.0 та 

бездротових Web-технологіях. Чарльз Вебер, розглядаючи «швидке навчання у 

швидкозмінному середовищі» [13], сформулював концепцію мікронавчання 

(microlearning), сутність якої полягає у вивченні порівняно невеликої частини 

навчального матеріалу (що цілком уміщується на екрані КПК чи мобільного 

телефону) та короткотермінового навчання. Як у навчальній технології, головна 

увага в мікронавчанні приділяється розробці мікронавчальних засобів на основі 



мікрокомпонент в цифрових медіасередовищах, що вже є повсякденною 

реальністю для сучасної освіти. Ці компоненти можуть бути включені у 

повсякденне життя – на відміну від традиційного електронного навчання, 

мікронавчання має тенденцію до застосування технологій просування контенту 

(подібних до тих, які використовуються в засобах масової інформації), що 

знижує когнітивне навантаження на студентів. Таким чином, вибір 

мікронавчальних об’єктів, а також темпів та термінів навчання за допомогою 

мікрозаходів має важливе значення й для методики електронного навчання. 

Під час створення навчальних об’єктів варто дотримуватись таких вимог 

до організації мікронавчання: 

– мікронавчальні процеси часто випливають із особливостей роботи з 

мікроконтентом, розміщеним у середовищі електронного навчання [10, 99]; 

– процес навчання може охоплювати від кількох секунд до 15 хвилин; 

– мікронавчання також можна розуміти як процес часткової, «короткої» 

навчальної діяльності, тобто навчання через опрацювання об’єктів 

мікроконтенту за малий час. 

VI. Проектування навчальних об’єктів мобільного навчання. 

Діяльність викладача, спрямована на відбір змісту навчальної діяльності з 

метою формування у студентів предметних спеціальних знань і вмінь та на 

розробку ефективних технологій діагностування результатів навчання на основі 

об’єктивних критеріїв готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, 

визначається як педагогічне проектування [17]. У сучасній педагогічній 

практиці існує багато підходів до проектування та розробки навчальних 

матеріалів та систем навчання. Однією з класичних моделей розробки 

проектування навчальних матеріалів є ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation) [11], що передбачає п’ять загальних етапів: 

1) аналіз, під час якого визначаються цілі навчання і завдання, які має 

виконати той, хто навчається, щоб продемонструвати та застосувати отримані 

знання та навички; 



2) проектування, на якому конкретизуються цілі і завдання, плануються 

навчальна діяльність, створюється план навчальних матеріалів, визначаються 

засоби, що будуть використовуватись під час навчання; 

3) розробка, на якому створюються необхідні навчальні матеріали, 

інтегруються з засобами ІКТ, друкуються або розміщуються в системі 

управління навчанням; 

4) реалізація, на якому безпосередньо здійснюється навчальний процес з 

використанням створених матеріалів; 

5) оцінка, на якому аналізуються результати навчання. За результатами 

аналізу вносяться зміни до відповідних навчальних матеріалів та планів. 

Цю модель з певними уточненнями можна застосувати як до 

проектування навчального курсу так і для його окремих структурних одиниць – 

навчальних об’єктів. Особлива увага в моделі ADDIE приділяється 

формулюванню цілей, постановці завдань на основі яких формуються зміст 

навчального об’єкту. На рівні проектування навчального курсу чітке 

формулювання цілей та задач полегшує виділення навчальних об’єктів як 

найменших, логічно неподільних одиниць навчального матеріалу, а також опис 

зв’язків між окремими навчальними об’єктами. На етапі розробки самих 

навчальних об’єктів, уточнення навчальних цілей та задач дозволяє 

сформулювати змістові складові об’єкту, описані моделлю (рис. 2). Основою 

для формування цілей курсу і виділення на їх базі структури навчальних 

об’єктів може слугувати аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

виділення компетентностей, якими повинен володіти майбутній фахівець. 

Виділення окремих операцій в рамках кожної компетентності дозволить 

сформулювати цілі окремих навчальних об’єктів, визначити задачі в рамках 

цих об’єктів, а також виділити об’єкти, що можуть бути повторно використані в 

різних навчальних модулях. 

При формуванні змістового наповнення навчального об’єкту слід 

звернути увагу на те, що під час реалізації мобільного навчання доступ до таких 

елементів буде здійснюватись здебільшого з використанням мобільних 



пристроїв з невисокою швидкодією та малим обсягом оперативної пам’яті. 

Врахування потреб суб’єктів мобільного навчання вимагає гнучкого подання 

навчального матеріалу з можливістю його доставляння у будь-якому вигляді. 

Для цього необхідно визначити таку модель змісту навчання, коли 

забезпечуватиметься одночасно його подання та навігація. Навчальний 

матеріал має бути розроблений таким чином, щоб його можна було доставити 

незалежно від обраного способу подання, розділивши зміст та спосіб 

доставляння на обраний тип мобільного пристрою. 

Для опису навчальних об’єктів широко використовується Об’єктно-

орієнтований стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference Model), 

розроблений для систем дистанційного навчання. В поєднанні з Web-

стандартами для гнучкого подання змісту на основі XML він служить основою 

для розробки змісту, незалежного від подання на екрані пристрою, і дозволяє 

використовувати правила форматування контенту для найкращого 

відображення. Поширення таких стандартів, як XML-мова моделювання 

навчання EML (Education Modeling Language) [1], дозволяє розв’язувати 

відповідні освітні проблеми і у Web 2.0, підтримку якого стандартом SCORM 

уведено в жовтні 2009 р. На відміну від SCORM, за допомогою EML можна 

описувати не лише змістове наповнення (тексти, вправи, тести тощо), а й ролі, 

стосунки, взаємодію студентів та викладачів. На базі стандарту SCORM на 

сьогодні створено досить багато навчальних об’єктів, що можуть 

використовуватись в більшості систем управління навчанням (LMS). Але ряд 

дослідників, зокрема, Х. Кац та С. Уоршем [6] звертають увагу на ряд 

технічних перешкод на шляху до використання SCORM-об’єктів у мобільному 

навчанні, пов’язаних перш за все з технологічною недосконалістю мобільних 

пристроїв. Проте темпи розвитку апаратної та програмної складової 

портативних комп’ютерів і комунікаторів дозволяють прогнозувати подолання 

цих перешкод вже в найближчому майбутньому. Натомість все більшої 

актуальності набувають методичні проблеми побудови мобільних навчальних 

матеріалів. Так Е. Вагнер [12] підкреслює, що, в той час, як пристрої 



мобільного навчання можуть бути надзвичайно корисними самі по собі, саме 

навчальний матеріал має бути в центрі уваги педагогів, і що покращення 

змістового наповнення є одним з найкращих способів забезпечення 

ефективності мобільного навчання для всіх його учасників. 

Висновки. 

1. Мобільне навчання передбачає створення мобільного освітнього 

середовище, де студенти можуть використовувати електронні мобільні пристрої 

у якості засобу доступу до навчальних матеріалів будь-де та будь-коли. 

2. Технології мобільного навчання суттєво доповнюють та розширюють 

можливості традиційного, дистанційного та комбінованого навчання. 

3. Побудова навчальних матеріалів на основі уніфікованих та чітко 

визначених структурних одиниць – навчальних об’єктів – полегшує їх 

проектування, оцінювання, модифікацію та адаптацію до умов використання. 

4. Навчальний об’єкт можна представити як сукупність навчальних цілей, 

навчальних матеріалів, завдань та заходів з контролю знань, що структуровані 

та описані за допомогою метаданих. Модель навчального об’єкту передбачає 

також зв’язки об’єкту з множиною інших навчальних об’єктів, які пов’язані з 

ним логічною послідовністю опрацювання навчального матеріалу. 

5. Проектування змістового наповнення навчальних об’єктів, що 

орієнтовані на використання у мобільному навчанні, доцільно виконувати з 

урахуванням педагогічних теорій мікронавчання, соціального конструктивізму 

та конструкціонизму. 

6. Важливою складовою проектування змістового наповнення мобільного 

навчання є аналіз цілей навчання, що на рівні навчального курсу полегшує 

виділення навчальних об’єктів як найменших, логічно неподільних одиниць 

навчального матеріалу, а на рівні навчальних об’єктів дозволяє сформулювати 

його змістові складові. Основою для формування цілей курсу і виділення на їх 

базі структури навчальних об’єктів може слугувати аналіз освітньо-

кваліфікаційних характеристик, виділення компетентностей, якими повинен 

володіти майбутній фахівець. Виділення окремих операцій в рамках кожної 



компетентності дозволить сформулювати цілі окремих навчальних об’єктів, 

визначити задачі в рамках цих об’єктів, а також виділити об’єкти, що можуть 

бути повторно використані в різних навчальних модулях. 

Перспективи подальших досліджень. Відзначаючи важливість розробки 

якісних навчальних матеріалів адаптованих до мобільного навчання, окреслимо 

основні напрями подальших досліджень: 

– удосконалення моделі навчального об’єкту та моделі мобільного 

навчального середовища, що використовує навчальні об’єкти; 

– аналіз педагогічних концепцій та теорій, застосування яких є доцільним 

для організації мобільного навчання та розвитку парадигми навчальних 

об’єктів; 

– адаптація методів педагогічного проектування до створення мобільного 

змістового наповнення навчального призначення на базі навчальних об’єктів; 

– застосування компетентнісного підходу до проектування змісту 

навчальних курсів та окремих навчальних об’єктів; 

– дослідження та вдосконалення автоматизованих систем проектування 

навчальних об’єктів та модульних курсів на їх основі; 

– дослідження та вдосконалення інструментальних засобів розробки 

змістового наповнення навчальних об’єктів; 

– побудова репозиторіїв навчальних об’єктів, які можуть бути 

використані в традиційному, мобільному та комбінованому навчанні; 

– створення систем автоматизованого керування навчальними об’єктами, 

що враховують структурні та логічні зв’язки між ними. 
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