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Таким чином, проблема розвитку творчих здібностей учнів на уроках 

трудового навчання є не тільки актуальна, а й необхідною умовою 

навчання. Можна зазначити, що всі учні володіють різноманітними 

здібностями. Якими б феноменальними від природи не були здібності, самі 

собою, поза навчанням, поза діяльністю вони розвиватися не можуть. Тому 

завдання школи – виявити і розвинути їх у доступній і цікавій школярам 

творчій діяльності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Застосування мобільного навчання вимагає по-новому поглянути на 

навчальний процес з методичної точки зору. У цьому нас переконали 

спостереження проведені на уроках фізики, де використовувались мобільні 

технології. Аналіз результатів цих спостережень та аналіз літературних 

джерел [1-4] дозволили виокремити ряд важливих тенденцій, що значно 

підвищують ефективність викладання і водночас вимагають перегляду 

традиційних підходів до навчання: персоналізація навчання; миттєвий 

зворотній зв'язок; ефективне використання навчального часу на уроках; 

неперервність навчального процесу; якісно новий рівень управління 

навчальним процесом. Нижче буде розглянуто персоналізацію та миттєвий 

зворотній зв'язок. 

Персоналізацію навчання можна розуміти як більш глибокий рівень 

диференційованого навчання. Мобільні пристрої, зазвичай, власність учнів 

і тому знаходяться у їх розпорядженні протягом усього дня, а не лише під 

час уроків. Саме тому мобільні технології дозволяють у більшій мірі 

індивідуалізувати навчання окремого учня, створити умови за яких він 
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матиме власні завдання, які враховуватимуть його здібності та нахили, 

інтереси та досвід, коли учень використовуватиме мобільний пристрій для 

виконання завдань (розв'язування задач, читання текстів, перегляду 

контенту із навчально-виховним змістом тощо) у зручний для нього час. 

Водночас термін «персоналізація» має й інший зміст, який пов'язаний із 

збиранням інформації про користувачів мобільними технологіями. Різні 

користувачі віддають перевагу різним способам та формам перегляду та 

засвоєння інформації (таблиці, графіки, тексти тощо). Тому розвиток 

персоналізованих технологій дозволять в майбутньому учням вільно 

обирати форму зчитування інформації. 

Ще один важливий аспект персоналізації навчання — різний темп 

засвоєння навчального матеріалу для учнів із неоднаковими здібностями. 

Якщо застосування традиційних методів навчання та ІКТ, пов'язаних із 

стаціонарними комп'ютерами, дозволяло лише частково диференціювати 

темп викладу та засвоєння нової інформації для учнів з різними 

навчальними можливостями, то використання мобільних пристроїв 

помітно розширює межі швидкості викладу та засвоєння навчального 

матеріалу. Це пов'язано з можливістю їх використання за межами 

навчальних кабінетів та класів. Таким чином, мобільні технології 

відповідають особистісно-орієнтованому підходу до навчання та 

піднімають його на якісно новий рівень. 

Миттєвий зворотній зв'язок досягається за рахунок використання 

мобільних програм або платформ (призначених для використання на 

мобільних пристроях та стаціонарних комп'ютерах), з метою прискорення 

оцінювання результатів навчання, відслідковування досягнутих результатів 

учнями. З метою перевірки ефективності використання учителем 

мобільних пристроїв на уроках фізики, автором було проведено ряд уроків 

фізики в 10-11 класах із використанням платформи Plickers. З'ясувалося, 

що застосування даної мобільної технології повністю автоматизує процес 

збору, аналізу та обробки відомостей про результати навчання, а тому 

дозволяє здійснювати швидке прогнозування навчальних досягнень учнів. 

Причому оцінка відповідей учнів відбувається миттєво і на екран 

мобільного пристрою (смартфону чи планшету) учителя виводиться 

інформація про кількість правильних та неправильних відповідей із 

вказівкою відповідних прізвищ учнів, графік загальної кількості 

відповідей, що дозволяє йому спрогнозувати подальші власні дії на уроці  

щодо вибору навчального матеріалу для повторного розгляду, який 

виявивчя недостатньо засвоєний учнями. 

Існує величезна кількість мобільних додатків, платформ та ресурсів 

(Google Forms, Survey Monkey, Kahoot!, Socrative, Plickers  та багато інших)   

за допомогою яких учитель має можливість швидко оцінити знання та 

уміння учнів. Як правило, ці програми можуть працювати в різних 

операційних системах (Windows, Linux, Android), тому учень може 
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відповідати на контрольні запитання або проходити тест із власного 

мобільного пристрою, а не стаціонарного комп'ютера навчального закладу.   

Google Forms дозволяє створювати великі за обсягом опитування із 

запитаннями різних типів і може використовуватися для роботи з класом в 

аудиторії, а також для дистанційного опитування протягом тривалого часу. 

Обидва варіанти передбачають відповіді учнів з власних мобільних 

пристроїв. Kahoot!, Socrative та Plickers орієнтовані на швидку обробку 

результатів тестування чи опитування. Це особливо важливо, коли учитель 

використовує орієнтуючу функцію перевірки знань. 

Загалом, проведені нами дослідження, дозволяють стверджувати, що 

дані сервіси й додатки у повній мірі реалізують дидактичні функції обліку 

знань: контролюючу, навчальну, орієнтуючу та виховну. Водночас, за 

рахунок виконання вказаними вище мобільними платформами та сервісами 

трудомістких логічних операцій, учителі можуть більше часу приділяти 

безпосередній роботі з учнями, шляхом застосування традиційних методів 

навчання — бесіди, пояснення, демонстрації дослідів тощо.  
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ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК ОДИНИЦЯ ІНФОРМАЦІЇ В  

ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ 

 

Тема мемів у інтернет-середовищі все більше привертає увагу 

науковців, оскільки спілкування користувачів всесвітньої мережі сприяє 

створенню особливої субкультури зі своїми законами і традиціями, яка, як 

будь-яка мовна система, впливає на розвиток мови в цілому. На тлі 
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