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Основною характеристикою Cвіту є рух, зміна, 

розвиток, а головним змістом життя й фундаментальним 

засобом існування людини є її розвиток, який повно й 

інтенсивно спостерігається у студентському віці. Розвиток 

студента як соціально-особистісний феномен здійснюється 

перш за все у навчанні, тому основне суспільне й 

індивідуальне життя молодої людини сконцентроване у 

сфері освіти. Освітній заклад, виконуючи соціальне 
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замовлення суспільства, як стверджував Дж. Дьюї, «може 

створити в проекті такий тип суспільства, який нам 

хотілося б мати». Індивідуальні можливості особистості є 

одним із базових психологічних ресурсів, що лежить в 

основі самодостатньої, ініціативної i продуктивної 

життєдіяльності. Світ, в якому живе людина, стає складним 

i суперечливим. Щоб виробити розумну стратегію власного 

життя в цьому світі, необхідно мати досить високий 

інтелектуальний і творчий потенціал, високий 

професіоналізм, тому одним з найважливіших завдань 

вищої школи є особистісний і професійний розвиток 

студентів.  

Для сучасного викладача знання сучасних 

інформаційних технологій та впровадження їх у практику, 

відкриває нові можливості, а саме можливість налагодити 

повне взаєморозуміння поміж  студентами. Постійне 

акумулювання нової інформації надає змогу не уникати 

сміливих ідей, рішень, а головне – “тримати руку” на 

пульсі життя студентів. Це дає змогу створити сучасні 

умови для навчання, що надає підтримку викладачу у його 

починаннях. 

Використання мобільних пристроїв та програм у 

навчальному процесі стає поширеною практикою в 

педагогічній спільноті та створює передумови для 

революційних змін в сфері освіти, що передбачають 

ефективне застосування порівняно нових засобів навчання 

– мобільних пристроїв та побудову нового типу навчання – 

мобільного, основним гаслом якого є «навчання будь-де та 

будь-коли» . Мобільні технології не тільки сприяють появі 

нового типу навчання, але й забезпечують можливість 

організації педагогічної взаємодії учасників навчального 

процесу, адже мобільні пристрої давно зарекомендували 
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себе як ефективні засоби зв’язку, особливо з 

використанням відповідного мобільного програмного 

забезпечення. Тому особливої актуальності набуває пошук 

нових методик організації педагогічної взаємодії засобами 

мобільних технологій.  

Використання мобільних технологій дає змогу 

проводити інноваційні заняття з використанням нових 

форм організації навчальної діяльності. Аналіз науково-

методичної літератури та власний досвід організації 

мобільного навчання показав, що за допомогою мобільних 

месенджерів можна організувати різні види навчальної 

діяльності, які дають змогу сформувати комунікативні 

компетентності майбутнього фахівця. Важливим аспектом 

використання мобільних месенджерів в навчальній 

діяльності є їх доступність, безкоштовність, зручність 

використання, швидкий обмін повідомленнями в будь-який 

час і в будь-якому місці. Модель взаємодії викладача зі 

студентом стає для фахівця прототипом взаємовідносин, 

що будуть відбуватись у процесі майбутньої професійної 

діяльності. Використання мобільних технологій у процесі 

навчальної діяльності не є і не стане панацеєю, проте 

мобільний пристрій є потужним інструментом навчання, 

про який часто забувають поряд з іншими засобами 

навчання. 

Педагогічною метою використання інформаційних 

технологій навчання є насамперед розвиток особистості 

студента, підготовка до самостійної продуктивної 

діяльності в умовах інформаційного суспільства, що 

передбачає (крім передачі інформації і закладених у ній 

знань): інтелектуальний розвиток (конструктивне, 

алгоритмічне мислення) завдяки особливостям спілкування 

з комп’ютером; креативний розвиток (творче мислення) за 
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рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності; 

розвиток комунікативних здібностей на основі виконання 

спільних проектів; професійний розвиток (формування 

уміння приймати оптимальні професіональні рішення у 

складних ситуаціях під час комп’ютерних ділових ігор і 

роботи з програмами-тренажерами); розвиток навичок 

дослідницької діяльності (при роботі з моделюючими 

програмами й інтелектуальними навчальними системами); 

формування інформаційної культури, умінь здійснювати 

обробку інформації (при використанні текстових, 

графічних і табличних редакторів, локальних і мережних 

баз даних).  

Безперечно, що в умовах інформатизації сучасного 

суспільства педагогічною метою використання 

інформаційних технологій навчання є реалізація 

соціального замовлення – підготовка фахівців в галузі 

інформаційних технологій; підготовка студентів засобами 

цих технологій до самостійної пізнавальної діяльності.  

Список літератури: 

1. Современные образовательные технологии: учеб. 

пос. / под ред. акад. РАО Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стер. 

– М.: КНОРУС, 2011. – 432 с. 

2. Триус Ю.В. Інноваційні технології навчання у 

вищій освіті [Електронний ресурс] / Ю.В. Триус; 

Черкаський державний технологічний університет // Х 

Міжвузівська школасеминар «Сучасні педагогічні 

технології в освіті». – Харків, 31.01–02.02.2012. – 52 с. – 

Режим доступу: http://www.slideshare.net/kvntkf/tryus-

innovacai-iktvnz.  

  

  


