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ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНШЕТІВ ТА СМАРТФОНІВ  
У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Глушак О.М.,
Київський університеті імені Бориса Грінченка,  
м. Київ

Процеси формування інформаційного суспільства  
зумовили значні зміни у  сфері освіти. Інформатизація освіти вима-
гає відповідності професійної підготовки майбутніх фахівців сучас-
ним суспільним викликам, сформованості в них високого рівня знань, 
умінь і практичних навичок застосування інформаційно-комунікацій-
них технологій. Зокрема, в Україні за останні роки кількість користува-
чів смартфонів зросла втричі. Про це свідчать результати дослідження 
компанії TNS Infatest на замовлення Google [1]. Крім того, 76 % україн-
ських користувачів застосовують смартфони для підключення до мере-
жі Інтернет щодня. Це свідчить про те, що планшети і смартфони ста-
ли невід’ємною частиною апаратної складової для доступу до мережі 
Інтернет, а отже, і можливою складовою освітнього процесу. Низка на-
уковців впевнена, що майбутній освітній процес із застосуванням ІКТ 
пов’язаний з мобільними гаджетами.

Введення мобільних пристроїв у освітній процес служить поштов-
хом до змін в усіх його сферах: модернізація методів навчання; введен-
ня нових форм організації лекцій, практичних, лабораторних занять, 
часу на опанування теми; зміна у сфері вибору застосованих програм 
для демонстрації та поширення навчального матеріалу; зміна методів 
організації роботи викладачів і студентів; поглиблення індивідуальних 
методів роботи викладачів та студентів; зміна методів роботи в групі; 
зміна способу оцінювання знань студентів; зміна способу індивідуаль-
ної допомоги студентам [3]. 

Простими способами застосування планшетів і  смартфонів у  на-
вчальному процесі є використання мобільних довідників з формулами, 
словників, енциклопедій, підручників, електронних та аудіокниг. За до-
помогою браузера мобільного пристрою можна здійснювати швидкий 
пошук відомостей, виконувати спільну роботу. Використовуючи відео-
камеру, можна фотографувати, знімати навчальне відео та обмінювати-
ся ним. Розширити способи застосування мобільних пристроїв можна 
за допомогою додатків, які доступні на Google Рlay або App Store, залеж-
но від операційної системи мобільного пристрою.
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Планшети і смартфони у роботі викладача можна використовува-
ти як засоби для демонстрація матеріалу, моніторингу та контролю ак-
тивності студентів, проведення тестування та опитування, для обміну 
даними між пристроями, а  також для групової роботи (спілкування, 
побудова організаційних діаграм, зображень). Для демонстрації ма-
теріалу, крім звичних засобів подання даних, доцільно застосовувати  
відеофільми, динамічні презентації (https://prezi.com), Flash-
презентації, Office Sway, Calaméo, інфографіку (https://piktochart.com, 
https://infogr.am/), відеоінфографіку (http://ru.motionups.com/), сервіси 
для проведення вебінарів. Для проведення тестування та опитування 
можуть стати доступними через QR-коди тести, розміщенні на ресур-
сах для створення тестів (http://www.socrative.com/), для поглиблення 
практичних навичок доцільно використовувати он-лайновий сервіс, 
який дозволяє створювати інтерактивні вправи (https://learningapps.
org/). Для групової роботи, зокрема для роботи над проектами, доціль-
но застосовувати віртуальну дошку (https://padlet.com/), ментальні кар-
ти (https://www.mindomo.com/), соціальні мережі, сервіси для роботи  
зі спільним документами (Google Drive, DropBox, Zoho, OneDrive  
тощо).

Можна виділити деякі особливості застосування планшетів та 
смартфонів у освітньому процесі:

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

2)  мобільні пристрої надають можливість здійснювати спільну  
он-лайнову роботу над проектом, мобільний блогінг, персоналізоване 
навчання, роботу у групах, он-лайнові дослідження, рівний доступ до 
навчання; 

3)  мобільні додатки повинні бути компактними й  активізуватися 
з того місця, на якому була перервана робота; 

4)  мобільні додатки повинні бути доступними в  мережі Internet, 
а також синхронізованими з мобільними засобами навчання [4].

Отже, застосування планшетів і смартфонів у освітньому процесі на 
сьогодні є потребою інформатизації освіти та нагальною вимогою ін-
формаційного суспільства.
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