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  Текстові завдання поєднують у собі наступне: робочий аркуш китайської 

практики; заповнення прогалин; складання речень із поданими словами. 

Пропозиції щодо налаштувань: можливість зробити аудіозапис та завантажити 

його, що допоможе здобувачам освіти практикувати навички аудіювання; 

якісний переклад цілого тексту або його абзаців різними мовами; налаштування 

швидкості звуку, гендерний параметр динаміка; поділ лексеми за рівнем HSK. 

Провівши аналіз переваг та недоліків цифрових додатків Trainchinese та 

Purple Culture, можна зробити висновок, що використання цих сервісів може 

позитивно впливати на процес вивчення іноземної мови. Цифрові додатки 

можуть слугувати неоціненною та неосяжною основою для підвищення якості 

освіти, задоволення професійних та особистих інтересів та потреб здобувачів 

освіти. Крім того, дані програми дозволяють тренувати різні види мовної 

діяльності та об'єднувати їх у різні комбінації, формувати мовні навички, 

створювати комунікативні ситуації.  

Література: 

1. Trainchinese.com. URL: https://www.trainchinese.com/v2/maboutus.php? 

rAp=0&tcLanguage=en (дата звернення: 17.04.2020). 
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У науково-педагогічній літературі поняття «мобільне навчання» 

розглядають під різним кутом зору, так у Вільній енциклопедії «Вікіпедія» під 

даним терміном розуміють «використання мобільної технології як окремо, так і 

спільно з іншими інформаційними та комунікаційними технологіями, для 

організації навчального процесу незалежно від місця і часу. Навчання може 

приймати різні форми: за допомогою мобільних пристроїв учні можуть 

отримувати доступ до освітніх ресурсів, зв'язуватися з іншими користувачами, 

створювати контент в навчальному класі і за його межами. Мобільний навчання 

включає в себе заходи, необхідні для досягнення цілей навчання, наприклад 
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ефективне управління шкільними системами, вдосконалення взаємодії між 

освітніми установами та сім'ями учнів» [1]. І. Голіцина, Н. Половнікова пишуть, 

що до мобільного навчання (м-навчання) mobile learning (m-learning) відносять 

«використання мобільних і портативних ІТ-пристроїв, таких як кишенькові 

комп’ютери PDA (Personal Digital Assistants), мобільні телефони, ноутбуки і 

планшетні персональні комп’ютери в викладанні і навчанні» [2, c. 241]. 

Д. Погуляєв зазначає, що «мобільне навчання є формою організації навчального 

процесу, заснованої на застосуванні мобільних комп'ютерних пристроїв і 

бездротового зв’язку» [3, с. 80]. Цікавою є думка Дж. Тракслера, який під 

мобільним навчанням розуміє будь-яку освітню послугу, де переважаючим 

технічним засобом є портативний або кишеньковий пристрій [4]. Аналізуючи 

окреслені підходи науковців до визначення терміну «мобільне навчання», 

відслідковуються найбільш характерні для більшості визначень наступні 

аспекти, а саме: використання мобільних пристроїв, незалежність учнів від їх 

місця розташування, використання технологій бездротового зв’язку. 

Розглянемо деякі напрями використання мобільних технологій в освітньому 

процесі. 1. Мікроблог. За допомогою мобільних пристроїв з доступом в Інтернет 

може бути організований додатковий канал спілкування між аудиторією та 

викладачем під час лекційних занять через мікроблог [5]. 2. Мобільні додатки 

доповненої реальності. Низка закордонних публікацій присвячена 

використанню додатків доповненої реальності для смартфонів і планшетів при 

вивченні різних шкільних дисциплін [6; 7]. Окреслюючи можливості 

технологій доповненої реальності як ефективного інструменту навчання, 

науковці відзначають, що вона надає можливість розкрити навколишній світ з 

раніше не відомих точок зору, у нових ракурсах і вивчати реальні проблеми в 

тому контексті, з яким вони вже пов’язані [8]. 3. Системи мобільного 

опитування. Застосування мобільних додатків для організації опитування є 

дуже ефективним і потужним фактором освітнього процесу. Статичні та 

динамічні додатки (kahoot, quizizz, plickers та інші) привносять емоційного 

забарвлення до процесу, що позитивно відбивається на успішності навчальної 
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діяльності. Окрім цього, мобільні пристрої забезпечують дистанційне 

отримання питань, фіксацію відповідей на них і передачу результатів 

опитування. 4. Вебінари і відеозв’язок. Дані технології надають можливість 

організовувати відеозв’язок між користувачами в режимі реального часу 

незалежно від їх віддаленості один від одного, а також організовувати 

відеоконференції з можливістю демонстрації екрану власного гаджета, 

застосовувати віртуальні робочі столи для сумісного використання у процесі 

відеоконференцій. 5. Хмарні сервіси. Використання мобільного пристрою як 

засобу доступу до хмарних сервісів дозволяє організувати миттєвий обмін 

інформацією та здійснювати ефективну спільну діяльність між учнями. Безліч 

онлайнових сервісів надають потужні можливості застосування в освітній сфері 

від віртуальних онлайнових дощок, ментальних карт, сторітеллінгу, скарйбінгу 

до створення дидактичних ігор, вікторин тощо. 

Таким чином, незважаючи на широке проникнення мобільних технологій 

в освітній процес сучасної школи і те, що, наразі вони є частиною 

інформаційно-комунікаційної сфери і надають потужні можливості активізації 

навчальної діяльності учнів, на даний момент відсутнє навчально-дидактичне 

забезпечення щодо їхнього застосування на уроках у сучасній школі. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка відповідного 

забезпечення для організації навчання дисциплін природничо-математичного 

напряму. 
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