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У статті запропоновано тлумачення поняття «мобільне навчання», 

наведено його переваги та недоліки,  розглянуто кілька напрямів реалізації 
мобільного навчання, зокрема для побудови моделі змішаного навчання. 
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В статье приведены определения понятия «мобильное обучение», ука-

заны его преимущества и недостатки, рассмотрены несколько направле-
ний реализации мобильного обучения, в частности для построения модели 
смешанного обучения. 
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 The article contains several definitions of mobile learning, shows its ad-

vantages and disadvantages, discussed several areas of the implementation of 
mobile learning, in particular, to construct a model of blended learning. 
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Як зазначено в проекті Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки, метою Національної 
стратегії розвитку освіти є: підвищення доступності якісної, 
конкурентоспроможної освіти для громадян України відпові-
дно до вимог інноваційного розвитку суспільства, економіки, 
кожного громадянина; забезпечення особистісного розвитку 
людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, 
потребами на основі навчання упродовж життя [3]. 

Аналіз останніх досліджень показав, що пріоритетом роз-
витку освіти є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема – технологій та 
засобів мобільного навчання, які забезпечують удосконален-
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ня навчально-виховного процесу, доступність та ефектив-
ність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяль-
ності в інформаційному суспільстві. 

Метою статті є дослідження переваг та недоліків мобі-
льного навчання. 

Мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на 
основі якої створюється нове навчальне середовище, де сту-
денти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у 
будь-який час та в будь-якому місці, що робить сам процес 
навчання всеохоплюючим та мотивує до безперервної освіти 
та навчання протягом усього життя. 

Передумови для мобільного навчання закладено в 70-х 
роках минулого століття, коли Алан Кей запропонував ідею 
комп’ютера розміром із звичайну книгу для освітніх цілей. У 
1990-х роках із появою кишенькових персональних 
комп’ютерів починається впровадження мобільного навчання 
в навчальний процес університетів, з’являються перші навча-
льні проекти для реалізації мобільного навчання. Започатко-
вано дослідження в галузі мобільного навчання зарубіжних 
науковців: Т. Андерсон розробляє теоретико-методичні заса-
ди електронного навчання, М. Шарплз і Дж. Еттевел вивча-
ють вплив мобільних засобів на процес навчання; М. Рагус 
розробляє австралійський державний стандарт мобільного 
навчання; Дж. Тракслер розглядає перспективи розвитку мо-
більного навчання [1]. 

У літературі існує багато тлумачень поняття «мобільне 
навчання», і спільним для них є те, що за цієї технології на-
вчання фізичне з’єднання з кабельною мережею є нео-
бов’язковим [11]. На думку С. Семерікова, «мобільне на-
вчання можна визначено як підхід до навчання, що передба-
чає на основі мобільних електронних пристроїв створення 
мобільного освітнього середовища, де студенти можуть ви-
користовувати їх у якості засобу доступу до навчальних ма-
теріалів, що містяться в Інтернеті, будь-де та будь-коли» [7, 
с. 119]. 

В. Куклєв [2] розглядає мобільне навчання як електронне 
навчання за допомогою мобільних засобів, незалежно від ча-
су та місця, з використанням спеціального програмного за-
безпечення на педагогічній основі міждисциплінарного та 
модульного підходів. 

Мобільне навчання є, з одного боку, різновидом дистан-
ційного навчання, а з іншого – електронного (рис. 1). У порі-
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внянні з електронним та дистанційним навчанням мобільне 
надає суб’єкту навчання більшу кількість «ступенів вільнос-
ті» – вищу інтерактивність, більшу свободу руху, більшу кі-
лькість технічних засобів, основними з яких є нетбуки, 
планшетні ПК, PDA (персональні цифрові помічники), аудіо-
програвачі для запису та прослуховування лекцій, електронні 
книжки, мобільні телефони, смартфони тощо [9]. 

Графічно співвідношення дистанційного, електронного й 
мобільного навчання можна подати так: 

 
Рис. 1. Співвідношення електронного, дистанційного та мобі-

льного навчання 
 
Іноді виокремлюють віртуальне навчання, під яким розу-

міють усі форми та підходи до навчання з використанням 
Інтернету [10]. Ідеться про електронне навчання (за визна-
ченням Європейської комісії), або об’єднання електронного 
та мобільного навчання (за визначенням С. Семерікова, який 
зауважує, що «мобільне навчання забезпечує більшу навча-
льну мобільність порівняно з електронним або традиційним 
навчанням» [7, с. 125]). 

Унікальними властивостями мобільного навчання є: 
– придатність до одночасної взаємодії як з одним студен-

том, так і з групою; 
– можливість динамічного генерування навчального мате-

ріалу в залежності від місцезнаходження студентів, контекс-
ту навчання та способу використання мобільних пристроїв; 

– можливість виконання окремих дискретних у часі на-
вчальних дій студентів у будь-який час і в будь-якому місці 
[7, с. 153–154]; 

– можливість реалізації змішаного навчання [6]. 
Н. Пейн виокремив елементи мобільного навчання, основ-

ними з яких є: 

Електронне навчання 

Дистанційне 

навчання Мобільне 

навчання 
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1) студенти готові використовувати мобільні пристрої для 
навчання в тих випадках, коли вони не можуть скористатися 
книгою чи комп’ютером; 

2) мобільне навчання надає можливість використання ві-
льних проміжків часу; 

3) мобільні додатки повинні бути компактними й активі-
зуватися з того місця, на якому було перервано роботу; 

4) мобільні додатки повинні бути доступними в Інтернеті, 
а також бути синхронізованими з мобільними засобами на-
вчання [4]. 

Дж. Тракслер виокремлює кілька напрямів реалізації мо-
більного навчання: 

– технологічно-орієнтоване мобільне навчання – окремі 
конкретні технологічні інновації, упроваджені у навчальний 
процес для демонстрації технічних переваг та педагогічних 
можливостей; 

– мініелектронне навчання – мобільні, бездротові і порта-
тивні технології, які використовуються для повторного впро-
вадження рішень і підходів, що вже використовуються у тра-
диційних електронних засобах навчання, можливість перене-
сення деяких технологій електронного навчання, таких, як 
віртуальні навчальні середовища (VLE), на мобільні платфо-
рми (MLE) [13]; 

– змішане навчання – це процес навчання, за якого тради-
ційні технології поєднуються з інноваційними технологіями 
дистанційного, електронного та мобільного навчання задля 
створення гармонійного поєднання теоретичного та практич-
ного складників процесу навчання; 

– неформальне, персоналізоване, ситуативне мобільне на-
вчання – мобільні технології з додатковою функціональніс-
тю, наприклад, залежні від місця розташування; 

– мобільні тренінги – технології, що використовуються 
для підвищення продуктивності та ефективності мобільних 
працівників шляхом надання матеріалів для підтримки «точ-
но у термін» і в контексті їхніх першочергових пріоритетів; 

– віддалене (сільське) розвивальне мобільне навчання – 
мобільні технології використовуються для вирішення інфра-
структурних та екологічних проблем та підтримки освіти 
там, де традиційні технології навчання малоефективні [5]. 

До особливостей мобільного навчання М. Шарплз зарахо-
вує: спільну онлайнову роботу над проектом, моблоггінг 
(мобільний блоггінг), персоналізоване навчання, роботу у 
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групах, онлайнові дослідження, рівний доступ до навчан-
ня [12]. 

Основне призначення мобільного навчання полягає в то-
му, щоб покращити знання людини в тій галузі, у якій вона 
бажає, і в той момент, коли їй це потрібно. 

До основних переваг мобільного навчання, у порівнянні з 
електронним, можна віднести: 

– можливість навчатися будь-де та будь-коли; 
– більша компактність мобільних пристроїв; 
– безперервний доступ до навчальних матеріалів; 
– підвищена інтерактивність навчання; 
– зручність застосування послуг мобільного навчання; 
– персоналізованість навчання [7, 151–152]. 
До організаційно-технічних недоліків мобільного навчан-

ня можна віднести: 
– фрагментацію навчання: навчання вимагає концентрації 

та роздумів, в той час як в процесі переміщення студенти 
знаходяться в ситуаціях, що можуть відволікати їх увагу; 

– відсутність у студентів добре розвинених навичок само-
контролю та самокерування власною пізнавальною діяльніс-
тю; 

– малий розмір екрана та труднощі з доступом до Інтерне-
ту: мобільні пристрої мають менші розміри екрана в порів-
нянні з традиційними ПК, а більшість Web-сайтів оптимізо-
вано для екранів з високою роздільною здатністю; 

– висока вартість початкових вкладень в організацію мо-
більного навчання: витрати на придбання пристрою для кож-
ного студента, організація бездротового з’єднання з мере-
жею, технічне обслуговування тощо. 

Завдяки сучасним технологіям мобільного зв’язку (взає-
модія «студент – викладач» здійснюється у високошвидкіс-
ному середовищі обміну повідомленнями) через мобільне 
навчання забезпечується високий ступінь інтерактивності, 
що має вирішальне значення для навчання. 

Отже, можна зробити висновок, що на відміну від дистан-
ційного навчання, мобільне навчання є більш доступним для 
більшості студентів, а мобільні інформаційно-комунікаційні 
технології навчання мають достатній потенціал за гнучкістю 
навчання для використання та підтримки традиційного на-
вчання. 

Мобільні ІКТ доцільно використовувати для підтримки 
навчання за моделлю змішаного навчання, оскільки надає 
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можливість поліпшувати студентам свої професійні навички, 
підвищити самооцінку та швидше пристосовуватися в житті. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
У статті розглянуто інновації як передумову виникнення інформацій-

них технологій; розкрито їх функціонування; показано циклічний процес 
зародження і згасання інформаційних технологій. 

Ключові слова: інновації, інформаційні технології, циклічність, фунда-
ментальність. 

 
В статье рассмотрены инновации как предпосылки возникновения ин-

формационных технологий; раскрыто их функционирование, показан цик-
лический процесс зарождения и угасания информационных технологий. 

Ключевые слова: инновации, информационные технологии, циклич-
ность, фундаментальность. 

 
The article describes the innovation as a prerequisite for the birth of infor-

mation technology is considered, their operation is disclosed, a cyclic process of 
birth and decay of information technology is shown. 

Key words: innovation, information technology, cyclical, fundamental. 
 

Умови існування людства, що вступило у ХХІ століття, 
висувають нові вимоги до вищої освіти. Глибоке усвідомлен-
ня інноваційних явищ, уміння їх розв’язувати за допомогою 


