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У сучасному світі в умовах інформатизації суспільства та високого 

рівня конкуренції на ринку праці постає проблема підготовки фахівців до 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 
Сучасний вищій навчальний заклад повинен стати осередком інновацій-
ної освіти з випереджальною підготовкою фахівців нового покоління. 
Особливо це стосується підготовки професійно компетентних педагогів, 
здатних легко адаптуватися в сучасному освітньому середовищі, бути 
конкурентоспроможним в умовах сучасного ринку праці. 

В. Ю. Биков, Ю. В. Горошко, М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, 
Ю. В. Триус та інші вітчизняні фахівці один із ефективних шляхів вирі-
шення проблеми підвищення якості освіти вбачають у впровадженні мо-
більних ІКТ, що на сучасному етапі розвитку ІКТ стають технологічною 
основою фундаменталізації навчання та створюють умови для реалізації 
мобільного навчання – сучасного напряму розвитку дистанційного нав-
чання із застосуванням мобільних телефонів, смартфонів, КПК, електрон-
них книжок та інших засобів. До головних переваг мобільного навчання 
відносяться: можливість навчання будь-де і будь-коли; особистісна зорі-
єнтованість, портативність і мобільність засобів навчання; висока інтера-
ктивність навчання; розвинені засоби спільної роботи; можливість безпе-
рервного доступу до навчальних матеріалів. 

Автори [1] визначають мобільне навчання як етап еволюції електрон-
ного навчання. При цьому вони акцентують увагу на доступності інфор-
мації, що досягається за рахунок використання саме переносних при-
строїв та адаптованих до них застосунків. Нажаль, при аналізі як елект-
ронного, так і мобільного навчання, дослідники зводять предмет дослі-
дження до технічного забезпечення процесу навчання. 

Мобільний Інтернет-користувач на основі опанованих знань, умінь і 
навичок в ІКТ-сфері, сформованих відповідних ІКТ-компетентностей 
здійснює інформаційно-комунікаційну діяльність за допомогою засобів і 
технологій оточуючого його мобільно орієнтованого середовища – час-
тини мобільного простору, комп’ютерно орієнтованого (комп’ютерно ін-
тегрованого, персоніфікованого) відкритого середовища діяльності (осві-
тньої, навчальної, управлінської та ін.) Інтернет-користувача, в якому 
створені необхідні і достатні умови для забезпечення його мобільності [2, 
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с. 30]. 
Мобільно орієнтоване інформаційно-освітнє середовище вищого на-

вчального закладу визначимо як відкриту багатовимірну педагогічну сис-
тему, що включає психолого-педагогічні умови, мобільні інформаційно-
комунікаційні технології і засоби навчання, наукових досліджень та уп-
равління освітою, і забезпечує взаємодію, співпрацю, розвиток особис-
тості викладачів і студентів у процесі вирішення освітніх та наукових за-
вдань у будь-який час та у будь-якому місці. 

Дане трактування надає можливість узагальнити різні види мобіль-
ності (географічної, апаратної, навчальної, віртуальної, академічної та ін.) 
у межах одного середовища, що відображає одну із основ Болонського 
процесу та, як наголошується в комюніке «Простір європейської вищої 
освіти в новому десятиріччі», є одним з пріоритетів сучасної вищої 
освіти, разом з іншими перевагами. 

Мобільне інформаційно-освітнє середовище (ІОС) ВНЗ забезпечує 
реалізацію ряду переваг: ефективного використання сучасних технічних 
засобів навчання; залучення кращих науково-педагогічних працівників; 
впровадження та підтримки авторських програм; забезпечення цілеспря-
мованого розвитку студентів. В умовах мобільного ІОС кожен студент 
має вільний доступ, незалежний від часу і місця, до будь-яких матеріалів 
з навчальних дисциплін, набуваючи при цьому необхідні для них практи-
чні навички, реалізує корисну взаємодію, обмін знань, організовує безпе-
рервний процес навчання. Створення та підтримка мобільного ІОС уніве-
рситету надасть можливість вивести діяльність ВНЗ на якісно новий рі-
вень та підвищити його конкурентоспроможність в сучасних умовах. 
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