
ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ 
ДОДАТКІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ 

НАВЧАННІ 

Людмила Майборода,  
науковий співробітник лабораторії дистанційного 

професійного навчання Інституту професійно-
технічної  освіти НАПН України,  10.04.2020 

Інституту професійно-технічної  освіти НАПН України  









Мобільне навчання (англ. m-learning) – 

це одна з форм організації навчання, що тісно 

пов’язано з електронним і дистанційним 

навчанням (е-learning), характерною рисою 

якого є використання мобільних пристроїв 



Передача учням 
організаційної 

інформації 

Швидкий обмін 
повідомленнями 
та інформацією 

Надання доступу до 
електронних освітніх 

ресурсів,  
навчального 

контенту  тощо 

Проведення 
консультування, 
вебінарів тощо 

Організація 
колективної взаємодії 

учнів і викладачів  з 
використанням 

Інтернет-ресурсів 
тощо 

Проведення 
опитування, 

тестування та інші 
види контролю 

успішності 



Характеристи
ки 

мобільного 
навчання 

Гнучкість  
навчання 

Доступність 
навчання 

Освіта 
впродовж 

життя  

Індивіду-
альний 
підхід 

Відкритість 

навчання 

Автономність 
навчання 



Ефективність 
мобільного навчання 

Мобільність 
пристроїв 

Мобільність 
учнів 

Мобільність 
навчання 









Технології мобільного навчання 
• Електронна пошта 

• Веб-форуми 

• Блоги та вік технології 

• Засоби синхронної Інтернет комунікації 

• Інформаційно-довідникові ресурси  

• Словники 

• Перекладачі 

• Навігатори  

• Мобільні додатки тощо 



Мобільний додаток – це автономний 

програмний продукт, розроблений спеціально 

для мобільних пристроїв з метою оптимізації 

вирішення будь-яких потреб або завдань 

користувача 

Ппоширюється через магазини додатків: 

GooglePlay, AppleAppStore, Windows PhoneStore 

тощо 



Режими роботи мобільних додатків 

Оn-line – інтерактивний 

  

Оff-line – автономний 





Поділ мобільних додатків за 
призначенням 

• Загальні додатки  
(Пiдручник.ua, Moodle Mobile, Stepik тощо ) 

• Для організації навчання  
(School, Google Classroom, School Planner тощо) 

• Навчально-інформаційні (загальноосвітні та 
професійні довідники, словники, посібники тощо) 

• Для обчислення (калькулятори загального або 
професійного призначення ) 

• Навчально-розважальні  
(вікторини, ігри, кросворди тощо (Kahoot, Quizlet)  

• Для здійснення комунікації   
(Messenger, Skype, Viber, Zoom тощо) 

• Для розпізнання інформації різних форматів 
(текст, звук, відео, картинки) 

 

























Платформи для створення 
мобільних додатків 





Школярі щоб не робити домашнє 
завдання обвалили мобільний додаток  





Використання QR-кодів  
в освітній діяльності 

Навчальна 
діяльність 

Проектна 
діяльність 

Позанавчальна 
діяльність 

Організація 
навчання 

QR-коди в 
освітній  

діяльність 

Ігрова 
діяльність 

Виховна 
діяльність 



Дякую за увагу ! 
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