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Анотація. Розкрито особливості реалізації педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в умовах впровадження 
мобільних технологій. Виявлено ряд переваг організації навчальної комунікації засобами мобільних додатків (WhatsApp, 
Viber, Facebook Messenger). Наведено приклад використання месенджеру Viber у процесі аудиторної роботи за допомогою 
методів активного навчання. Виявлено, що навчальна комунікація засобами мобільних технологій дає змогу сформувати у 
майбутнього фахівця професійно важливі якості, що стосуються комунікативної компетентності. Проведене дослідження 
ефективності впровадження мобільних технологій в навчальний процес засвідчило зростання рівнів навчальних досягнень 
студентів, підвищення їх мотивації до навчання та зростання інтересу до предмету.

Кл ючові слова: педагогічна взаємодія, мобільний додаток, навчальна комунікація, месенджер, мобільне навчання, мобі
льні технології.

Вступ. 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 нав
чання -  мобільних пристроїв та побудову нового типу 
навчання -  мобільного, основним гаслом якого є «на
вчання будь-де та будь-коли» [2, c.142].

Мобільні технології не тільки сприяють появі но
вого типу навчання, але й забезпечують можливість 
організації педагогічної взаємодії учасників навчаль
ного процесу, адже мобільні пристрої давно зареко
мендували себе як ефективні засоби зв’язку, особливо 
з використанням відповідного мобільного програмно
го забезпечення. Тому особливої актуальності набуває 
пошук нових методик організації педагогічної взає
модії засобами мобільних технологій.

Огляд публікацій за темою. Методика та техноло
гії мобільного навчання стали предметом обговорення 
в працях вітчизняних науковців К. Л. Бугайчука, 
Р. С. Гуревича, І. О. Золотарьової, М. Ю. Кадемії,
0. В. Мардаренко, В. В. Осадчого, С. О. Семерікова,
1. О. Теплицького, С. В. Шокалюк та інших. На важ
ливість і необхідність впровадження мобільних тех
нологій в навчальний процес переконливо свідчать 
праці зарубіжних вчених Дж. Батчелор (Jacqueline 
Batchelor), Х. Кромптон (Helen Crompton), 
В. О. Куклева, Дж. Тракслера (John Traxler), М. Форд 
(Merryl Ford), А. А. Федосєєва та інших. Аналіз праць 
зазначених дослідників вказує на необхідність продо
вження розвідок в даній сфері, оскільки невирішени- 
ми залишаються питання щодо реалізації окремих 
компонент методики мобільного навчання, створення, 
використання та доступ до навчальних матеріалів для 
мобільних пристроїв, організації різних видів діяль
ності з урахуванням компетентнісного та міжпредме- 
тного підходів. Зокрема, актуальним для нашого дос
лідження є питання використання такого виду мобі
льного контенту як комунікаційні мобільні додатки 
(месенджери), які дають змогу організувати педагогі
чну взаємодію суб’єктів навчання у віртуальному 
середовищі.

Мета. Метою даного дослідження є виявлення мо
жливих сучасних засобів педагогічної взаємодії

суб’єктів навчального процесу в умовах використання 
мобільних технологій, дослідження ефективності 
використання мобільних месенджерів для організації 
педагогічної взаємодії студентів та викладача, вияв
лення переваг використання мобільних комунікацій
них додатків та активних методів навчання.

Методи дослідження. Аналіз науково-методичної і 
технічної літератури щодо використання програмно- 
технічних засобів комунікації, хмарних технологій, 
доповіді дослідників Відкритого університету Вели
кобританії, даних аналітичної компанії SimilarWeb, 
офіційних документів ЮНЕСКО тощо. У процесі 
експериментального дослідження застосовано методи 
спостереження, анкетування, експертних оцінок з 
подальшою обробкою отриманих результатів за до
помогою методів математичної статистики.

Результати та їх обговорення. Педагогічна взає
модія учасників навчального процесу є невід’ємною 
складовою будь-якої методичної системи навчання. 
Навчання -  це спілкування між викладачем та студен
тами, у процесі якого відтворюються та засвоюються 
нові знання, відбувається осмислення та усвідомлення 
наукових теорій, понять, суджень. Організація нав
чання може приймати різну форму: парну (спілку
вання між двома учасниками навчального процесу, де 
один говорить, інший слухає); групову (кожен учас
ник може повідомляти інформацію іншим учасникам 
групи); колективну (спілкування в динамічних парах 
(із змінним складом) різних людей по черзі один з 
іншим, головним чином у парах); індивідуальну (опо
середковане спілкування, зумовлене можливостями 
здійснення зв’язку без посереднього контакту) [1, 
c.26].

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ) дають змогу реалізувати педагогічну взаємодію 
не тільки в межах аудиторії при безпосередній участі 
викладача, але й дистанційно за допомогою опосеред
кованих засобів взаємодії. Визначення технологій як 
«комунікаційні» саме по собі визначає нові, практич
но необмежені можливості організації взаємодії у 
віртуальному просторі.

Організація педагогічної взаємодії за допомогою 
мобільних технологій дає змогу отримати ряд пере
ваг:
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-  здійснення педагогічної взаємодії незалежно від 
місця розташування;

- швидке надсилання важливих подій, оголошень, 
новин;

- звернення до викладача в будь-який час, незалеж
но від зайнятості, присутності/відсутності викладача в 
межах навчального закладу тощо;

- організація як індивідуальної, так і групової ко
мунікації;

- подання матеріалу в мультимедійному форматі;
- зниження психологічного бар’єру у студентів за 

рахунок опосередкованого мобільними технологіями 
спілкування;

- активізація пізнавального інтересу та підвищення 
мотивації студентів.

Сьогодні практично всі студенти психологічно го
тові до педагогічної взаємодії засобами мобільних 
технологій, оскільки мобільні пристрої сьогодні є 
невід’ємним елементом сучасної людини, за допомо
гою яких вирішуються повсякденні завдання. Нове 
покоління відрізняється від минулого, орієнтованого 
на вивчення матеріалу за допомогою роздаткових 
матеріалів, лекційних конспектів, книг та посібників у 
бібліотекці, доступ до яких можна було отримати 
лише в конкретному місці. Сучасна генерація студен
тів прагне навчатись на місці -  «тут і зараз» з викори
станням знайомих та інтуїтивно зрозумілих для них 
засобів -  мобільних пристроїв [3, с.28].

Маючи широкий набір програмних засобів, мобі
льні пристрої активно використовуються для різного 
виду комунікації серед студентів -  звуковий та ві- 
деозв’язок, текстові чати, вебінари тощо. Найбільшо
го поширення серед студентської молоді набуває 
зв’язок у формі текстових повідомлень або текстових 
чатів, які можна організувати засобами мобільних 
додатків типу «месенджер». Аналіз можливостей 
месенджерів дає підстави стверджувати, що ці про
грами можуть бути використані з метою організації 
педагогічної взаємодії викладача та студентів у ви
гляді групових обговорень, індивідуальних консуль
тацій, опитувань, анкетування, новин, оголошень 
тощо.

Під терміном «месенджер» розуміють систему об
міну короткими текстовими повідомленнями за допо
могою спеціального програмного забезпечення, мобі
льного додатку або веб-сервісу. Сучасні месенджери 
можуть містити не тільки текстові повідомлення, але 
й графічні та анімовані зображення, звукові та відео 
файли, інші мультимедійні дані. Серед поширених 
месенджерів доцільно відмітити кросплатформені 
додатки для смартфонів WhatsApp, Viber, Facebook 
Messenger тощо.

Згідно даних аналітичної компанії SimilarWeb [5], 
яка проводилась у лютому 2017 року серед 194 країн 
світу, на першому місці з великим відривом знахо
диться мобільний додаток WhatsApp, який використо
вується у 107 країнах. На другому місці -  Facebook 
Messenger, який виявився популярним у 58 країнах. 
Нарешті, Viber, який ще у 2016 році посідав 3 місце та 
використовувався у 15 країнах світу, втратив кілька 
позицій. Варто зазначити, що в Україні цей месен- 
джер залишається одним з популярних додатків і не 
втрачає своїх позицій.

Проведене дослідження серед студентів факультету 
фізики, математики та інформатики (ФФМІ) Умансь
кого державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини також вказує на пріоритетність вико
ристання додатку Viber (47%), проте помітний не 
менш високий рівень використання Facebook 
Messenger (34%).

Рис.1. Використання месенджерів серед студентів ФФМІ

Додаток Viber має ряд переваг, які є передумовою 
його використання в навчальному процесі:

- безкоштовність та доступність;
- простота використання;
- індивідуальна комунікація з окремими студента

ми;
- можливість створення груп та організації групової 

педагогічної комунікації;
- підтримка цілодобового зв’язку з учасниками на

вчального процесу;
- можливість проведення голосувань та обговорень;
- обмін мультимедійними даними тощо.
Засобами мобільних месенджерів можна організу

вати різні види навчальної діяльності. Оскільки мобі
льні месенджери здебільшого призначені для обміну 
текстовими повідомленнями, то найпоширенішим 
видом навчальної комунікації виявилось обговорення 
різних теоретичних питань в межах навчальної дис
ципліни. Така діяльність без сумніву формує у студе
нтів універсальні комунікативні компетентності, які 
потрібні для подальшої професійної діяльності.

З точки зору аудиторної роботи, то мобільні техно
логії можна використовувати фрагментарно з метою 
активізації розумової діяльності або мотивації до 
навчання, стимулювання чи перевірки знань. Напри
клад, під час лекційного заняття доцільно застосувати 
методи активного навчання, які спрямовані не на 
запам’ятовування навчального матеріалу, а на його 
розуміння [4, с.13]. Викладач формує певне твер
дження, яке ґрунтується на попередніх теоретичних 
положеннях, які були викладені на початку заняття і 
пропонує у мобільному месенджері проголосувати за 
правильність цього твердження (вподобати коментар 
з твердженням). Якщо твердження невірне, але окремі 
студенти проголосували за його правильність, доціль
но проаналізувати його і дати можливість вислови
тись всім студентам. У той час, поки один студент 
висловлюється, всім іншим можна писати окремі 
коментарі в месенджер (рис.2).
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Рис. 2. Фрагмент твердження про функціональні можливо
сті струменевих принтерів та обговорення студентів

В даному випадку також можна використати голо
сування учасників відповідно до психометричної 
шкали Лайкерта, яка передбачає 5 градацій відпові
дей: 1) повністю не згоден; 2) не згоден; 3) важко 
відповісти; 4) погоджуюсь; 5) повністю погодуюсь.

Така навчальна комунікація сприяє активному за
своєнню змісту навчання із залученням всіх можли
вих механізмів розумової діяльності. Крім того, в 
режимі діалогічної взаємодії і спілкування формують
ся професійно важливі якості майбутнього фахівця, 
що стосуються комунікативної компетентності.

Для виявлення ефективності застосування мобіль
них технологій у навчальному процесі нами проведе
но дослідження, що ґрунтувалось на порівнянні рівнів 
навчальних досягнень студентів. В дослідженні взяло 
участь 32 студентів Уманського державного педагогі
чного університету імені Павла Тичини факультету 
фізики, математики та інформатики спеціальності 
«Інформатика» та розподілено за групами -  контро
льна (15 осіб) та експериментальна (16 осіб). Також 
доцільно зазначити, що ми провели окремо анкету
вання студентів щодо наявності в них мобільних при
строїв (смартфонів, планшетів) та доступу до мережі. 
Виявилось, що 95% респондентів мають мобільні 
пристрої, які оснащені традиційним набором мобіль
них додатків та мають доступ до мережі Інтернет 
через WiFi або мобільний Інтернет.

Перший зріз виявив приблизно однакові рівні ус
пішності в обох групах. Зокрема, в контрольній групі 
високий рівень мають 10% студентів, в експеримен
тальній -  12%. Середній рівень для контрольної групи 
склав 35%, тоді як для експериментальної -  37%. 
Показники достатнього рівня також відрізняються, 
для контрольного -  47, для експериментального -  45. 
Початковий рівень: в контрольному -  8%, в експери
ментальному -  6% (рис.За).

Рис.3. Рівні навчальних досягнень студентів до та після експерименту

Наступним етапом була реалізація мобільного нав
чання в експериментальній групі, тоді як в контроль
ній навчання здійснювалось традиційно. На кожному 
занятті було організовано різні види діяльності за 
допомогою мобільних телефонів чи планшетів -  са
мостійна робота з навчальним матеріалом, виконання 
окремих навчальних завдань, поточний контроль, 
організація семінарів для обговорення тощо.

Після впровадження всіх необхідних елементів на
вчання нами проведено останній зріз успішності в 
обох групах. Результати другого зрізу свідчить, що 
рівні навчальних досягнень студентів контрольної 
групи практично не змінились, тоді як в експеримен
тальній можна спостерігати значне зростання. Зокре
ма, можна відмітити високий приріст для середнього 
рівня навчальних досягнень в експериментальній 
групі, показник зріз на 8%, тоді як в контрольній гру
пі лише на 1%. Також варто зауважити, що відбулось

зменшення кількості учнів з початковим рівнем нав
чальних досягнень, показник зменшився на 3% для 
експериментальної групи і лише на 1% в контрольній 
(рис.Зб).

Проведене дослідження засвідчило не тільки зрос
тання рівнів навчальних досягнень студентів, але й 
підвищення мотивації до навчання, зростання інтере
су до предмету. Студенти з початковим рівнем навча
льних досягнень почали приходити на заняття підго
товлені, їм подобалось використовувати мобільні 
пристрої не тільки для розваг, але і для навчання. 
Студенти з середнім рівнем досягнень почали цікави
тись додатковими джерелами навчальних ресурсів, 
глибше вивчати тему, активно обговорювати різні 
питання на семінарах з використанням мобільних 
технологій. Таким чином, використання мобільних 
пристроїв для педагогічної взаємодії перетворює па
сивного студента, який сприймає навчальний матеріал
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на поверхневому рівні в активного учасника навчаль
ного процесу, який глибоко вивчає матеріал та отри
мує нові знання шляхом активної розумової діяльнос
ті.

Використання мобільних технологій у процесі нав
чальної діяльності не є і не стане панацеєю, проте 
мобільний пристрій є потужним інструментом нав
чання, про який часто забувають поряд з іншими за
собами навчання [6, с.8].

Висновки. 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 допо
могою мобільних месенджерів можна організувати 
різні види навчальної діяльності, які дають змогу 
сформувати комунікативні компетентності майбут
нього 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 сту
дентом стає для фахівця прототипом взаємовідносин, 
що будуть відбуватись у процесі майбутньої профе
сійної діяльності.
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Modern means of pedagogical interaction in the use of mobile technologies 
H. V. Tkachuk
Abstract. In the article was revealed the peculiarities of realization of pedagogical interaction of participants of educational process 
in conditions of introduction of mobile technologies. In the investigation was revealed was revealed a number of advantages of the 
organization of educational communication by means of mobile applications (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger). An example 
of the use of the Viber Messenger in the process of classroom work using active teaching methods is given. It has been found that 
learning of communication by means of mobile technologies enables the future specialist to form professionally important qualities 
concerning communicative competence. The conducted research on the effectiveness of the introduction of mobile technologies in 
the educational process has shown an increase in the levels of knowlege of students, increase their motivation to study and increase 
interest in the subject.

Keywords: pedagogical interaction, mobile application, pedagogical communication, messenger, mobile learning, mobile tech
nology.

Современнме средства педагогического взаимодействия в условиях использования мобильнмх технологий 
Г. В. Ткачук
Аннотация. Раскрнт^і особенности реализации педагогического взаимодействия участников учебного процесса в условиях 
внедрения мобильн^іх технологий. Внявлен ряд преимуществ организации учебной коммуникации средствами мобильн^тх 
приложений (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger). Приведен пример использования мессенджера Viber в процессе ауди- 
торной работн с помощью методов активного обучения. Виявлено, что учебная коммуникация средствами мобильн^тх 
технологий позволяет сформировать у будущего специалиста профессионально важн^іе качества, касающиеся коммуника- 
тивной компетентности. Проведенное исследование ^ффективности внедрения мобильн^тх технологий в учебн^ій процесс 
показал улучшение показателей учебннх достижений студентов, повншение их мотивации к обучению и интереса к пред
мету.

Ключевше слова: педагогическое взаимодействие, мобильное приложение, учебная коммуникация, мессенджер, мобиль- 
ное обучение, мобильние технологии.
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