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Розповсюдження інформаційних і комунікаційних технологій, їх 

доступність для багатьох сімей призвели до того, що в руках учня з’явився 

потужний багатофункціональний пристрій, який є персональним, добре 

знайомим учневі, доступним йому у будь-який час. Сучасні мобільні пристрої 

можуть допомагати учневі у моделюванні, обміні інформацією, при 

необхідності знайти інформацію, у спостереженнях, взаємодії тощо. Ідея 

використання мобільних технологій в освітньому середовищі стає все більш 

актуальною. До мобільних пристроїв на даному етапі відносять мобільні 

телефони/смартфони, планшети, пристрої для читання електронних книг 

(рідери), нетбуки, невеликі ноутбуки, проте цей перелік швидко розширяється. 

Крім того, пристрої стають ще більш функціональними й надають можливості 

уведення тексту за допомогою усного мовлення, здатні відтворювати текстові, 

аудіо й відео файли тощо.  

Автори роботи «Рекомендації з політики в галузі мобільного 

навчання» [1] виділяють низку переваг мобільного навчання: 

 розширення можливостей і забезпечення рівного доступу до освіти усіх 

учасників освітнього процесу, крім того, мобільні технології 

забезпечують ширші можливості для персоналізації порівняно зі 

стаціонарними технічними пристроями; 

 миттєвий зворотній зв'язок і оцінка результатів навчання - мобільні 

технології прискорюють процес перевірки результатів навчання і дають 

учням і викладачам можливість швидше відстежувати досягнуті успіхи; 

 навчання в будь-який час і в будь-якому місці – автори визначають два 

аспекти: з одного боку, це можливість реалізовувати освітні програми 

там, де педагоги не можуть перебувати фізично, з іншого боку, сучасні 



 80 

технології дозволяють здійснювати навчання, не прив'язуючись до 

певних пристроїв; 

 ефективне використання часу на уроках в класах; 

 безперервне навчання - учні можуть працювати з одним і тим же 

матеріалом з різних пристроїв: настільних комп'ютерів, ноутбуків, 

планшетів і мобільних телефонів,  використовуючи переваги кожного 

типу, а сучасне програмне забезпечення дозволяє синхронізувати дані на 

кількох пристроях; 

 підвищення якості комунікації та управління - порівняно зі звичайними 

каналами зв'язку, повідомлення з мобільних пристроїв відправляються 

швидше, надійніше, ефективніше і з меншими витратами, педагоги 

можуть запитувати у учнів відповіді на завдання, а батьки - отримувати 

актуальну інформацію про успіхи своїх дітей [1]. 

Визначаючи переваги активного використання мобільних технологій у 

навчанні школярів, доцільно звернути увагу й на низку труднощів та обмежень:  

 можлива шкода для здоров’я дитини  й, особливо, для органів зору при 

тривалому користуванні мобільним пристроєм. Це пов’язано з 

невеликими розмірами пристрою й фокусуванню очей на невеликому 

полі, а також з практичною неможливістю контролю за діяльністю 

школяра з боку батьків; 

 супротив батьків щодо використання смартфонів та планшетів, оскільки 

це змушує батьків витрачати кошти на нові пристрої, змінювати їх 

відповідно до сучасніших технологій; 

 небажання або неготовність вчителів використовувати мобільні 

технології на уроці.  

Стає очевидним те, що мобільні пристрої і бездротові технології стануть в 

найближчому майбутньому не тільки повсякденною частиною навчання, так і 

помічниками у реальній взаємодії вчителя та учня.  
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