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Сучасні інформаційні технології надають необмежні можливості та вод-

ночас викликають необхідність змін в організації навчального процесу.   

Електронне навчання (е-learning) та все більш зростаюча роль мобільних 

пристроїв у повсякденному житті обумовили появу нового способу навчання, 

а саме – мобільного навчання. Функціональні можливості сучасних мобільних 

телефонів дозволяють організувати освітній процес з використанням спеціалі-

зованих електронних підручників та курсів, адаптованих для перегляду та ви-

конання на мобільних телефонах. Так, завдяки сучасним технологіям навчання 

стає набагато цікавішим та доступнішим.  

Слід також зазначити, що більшість студентів технічно та психологічно 

готові до використання мобільних технологій в освіті.  

Аналізуючи наукові джерела стосовно впровадження мобільних техноло-

гій у освітній процес 1-5, можна констатувати їх очевидну користь та доціль-

ність.  

Зокрема, використання мобільних технологій: 

- дозволяє суб'єктам освітнього процесу вільно переміщуватись; 

- розширює рамки навчального процесу поза межі навчального закладу; 

- надає можливість навчатися людям з особливими потребами; 

- не вимагає придбання персонального комп'ютера та паперової навчаль-

ної літератури; 

- передбачає легке поширення навчальних матеріалів між користувачами 

завдяки бездротовим сучасним технологіям (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, 

Wi-Fi); 

- сприяє кращому розумінню та засвоєнню матеріалу, підвищує інтерес 

до навчання. 
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