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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВВНЗ
THE USE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS 
OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS 
OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Ефективність та результативність у про-
цесі навчання іноземній мові залежить від пра-
вильного вибору і доцільного використання 
засобів навчання. У статті розглянуто акту-
альність використання мобільних технологій 
та мобільних пристроїв у процесі навчання 
іноземній мові у відомчому вищому військо-
вому навчальному закладі. Мобільні при-
строї та технології вже стали абсолютно 
невід’ємною частиною всіх повсякденних 
аспектів життя сучасної людини. Відзначено, 
що сучасні засоби мобільної комунікації явля-
ють собою значний потенціал для розвитку 
професійної, мовної та іншомовної комуніка-
тивної компетентності здобувачів освіти у 
відомчому вищому військовому навчальному 
закладі. Наведено характеристику поняття 
«мобільне навчання». Мета статті – роз-
глянути можливості використання мобіль-
них пристроїв у навчанні іноземним мовам. 
Узагальнено досвід науковців із застосування 
мобільних пристроїв у процесі іншомовної під-
готовки. Розглянуто можливості викорис-
тання мобільних засобів комунікації у процесі 
навчання іноземній мові, переваги та недоліки 
їх застосування. Зазначено, що особливістю 
використання мобільних засобів комунікації 
є можливість надання доступу до необхід-
ної інформації та її обробка в будь-який час 
у будь-якому місці. Розглянуто проблему 
організації іншомовної підготовки здобува-
чів освіти у відомчому вищому військовому 
навчальному закладі з використанням про-
єктної технології навчання «Вебквест». 
Автори дійшли висновку, що використання 
мобільних телефонів як засобу навчання 
сприяє успішній роботі здобувачів освіти 
під час занять, тим самим підвищуючи їхню 
мотивацію до вивчення іноземної мови. Зро-
блено висновок про те, що в еру технологій 
інтеграція доступних мобільних засобів кому-
нікації в освітній процес поліпшує загальну 
якість навчання іноземній мові у відомчому 
вищому військовому навчальному закладі.
Ключові слова: мобільне навчання, іноземна 
мова, мобільні засоби комунікації, мобільні 
технології, вебквест.

Achieving the objectives of a foreign language 
learning depends on appropriately chosen and 
used teaching aids. The article deals with the 
relevance of the use of mobile phones for the 
foreign language teaching in a departmen-
tal higher military educational establishment. 
Various gadgets and mobile technologies have 
integrated into our routine life and become its 
essential part. It is marked that modern facili-
ties of mobile communication are considerable 
potential for the development of professional, 
linguistic and a foreign language communica-
tive competence of cadets of a departmental 
higher military educational establishment. The 
educational potential of the use of mobile gad-
gets in a process of foreign language learning is 
analyzed. The concept of «mobile learning» has 
been described. The aim of the article is to con-
sider the possibility of using mobile devices in 
the process of foreign languages learning. The 
authors analyze the academic literature related 
to the issues of the use of mobile devices in 
foreign languages learning process. Attention 
is drawn to the possibilities of using mobile 
devices in educational process, the advantages 
and disadvantages of their use in the process of 
a foreign language training. Their features are 
access to necessary information and opportuni-
ties to work with them anywhere anytime. The 
use of Web-quest learning project technology in 
the course of a foreign language training in a 
departmental higher military educational estab-
lishment is considered. It is noted that the use 
of mobile devices will improve the efficiency of 
the learning foreign languages. The authors of 
the article conclude that using mobile phones 
as a teaching aid contributes to cadets’ suc-
cessful studies, thereby improving their motiva-
tion to learn a foreign language. In the epoch 
of technologies any kinds of integration of avail-
able mobile devices in the course of foreign 
language training improves the general quality 
of teaching and learning foreign languages in a 
departmental higher military educational estab-
lishment.
Key words: mobile learning, a foreign language, 
mobile device, mobile technologies, Web-quest.
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РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Методи і засоби навчання іноземних мов постійно 
змінюються. Сучасні науково-педагогічні праців-
ники, які викладають іноземну мову у закладах 
вищої освіти, не можуть ігнорувати використання 
нових технологій в освітньому процесі. Сьогодні 
більшість викладачів використовує електронні 
носії спільно з демонстраційними засобами під час 
читання лекцій, виступів, презентацій. Із розвитком 

сервісів Web 2.0, таких як блог, вікі, соціальні мережі, 
стало можливим віртуальне навчання (e-learning). 
Переваги використання сервісів Web 2.0 у викла-
данні і вивченні іноземної мови безперечні, оскільки 
вони забезпечують не лише зручність і новизну, а й 
ефективність навчання, реальні практичні резуль-
тати [4]. Контент навчальних соціальних сервісів 
динамічно розвивається завдяки організації інтер-
активного зв’язку користувача із сайтом або іншими 
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користувачами, обміну аудіо-, відео- і текстовими 
файлами, результатом якого є створення користу-
вацького контенту [5]. У розпорядженні здобувачів 
вищої освіти знаходиться та постійно збільшується 
й удосконалюється набір інструментів пошуку 
та обробки інформації,  у тому числи іноземною 
мовою. Революція в розвитку цифрових технологій 
сприяла появі мобільного навчання (mobile learning 
або m-learning). Мобільні технології, включаючи 
мобільні телефони, кишенькові електронні слов-
ники, персональні цифрові помічники (PDA), МР3-
плеєри та планшетні персональні комп’ютери (ПК), 
використовуються в освітніх цілях [8; 10].

Сьогодні науково-педагогічні працівники, які 
викладають іноземні мови у відомчому вищому 
військовому навчальному закладі, вміють корис-
туватися перевагами інформаційних, мобільних 
та інших технологій, інтегрувати їх у процес викла-
дання навчальної дисципліни. Технологічні пристрої 
надають потужні можливості для навчання іноземній 
мові, забезпечують упровадження нових підходів до 
процесу навчання, що сприяє розвитку професійних, 
творчих та комунікативних умінь та навичок.

Із розвитком мобільних технологій і створен-
ням великої кількості різноманітних навчальних 
мовних додатків, з одного боку, і появою великої 
кількості так званих  digital natives, представни-
ків молодого покоління, які практично зростають 
разом із технологічними пристроями – з іншого, 
популярність і розвиток даного виду навчання все 
більше поширюється [2; 4; 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема використання інформаційних техноло-
гій в освіті не є новою і вже досить широко висвіт-
лена у педагогічній науці. Із розвитком мобільних 
технологій окремі аспекти мобільного навчання 
неодноразово знаходили висвітлення в працях 
закордонних (Т. Андерсон, Дж. Тракслер, А. Авра-
менко, Д. Васьбієва, Т. Гулая, К. Капранчикова, 
С. Романова та ін.) і вітчизняних (М. Антонівська, 
В. Білоус, О. Мардаренко, Н. Скрипник та ін.) нау-
ковців. Проте відчувається брак праць, у яких би 
розглядалися питання практичного застосування 
мобільних пристроїв на занятті з іноземної мови у 
відомчих вищих військових навчальних закладах.

Мета статті – узагальнити можливі шляхи 
практичного використання мобільних пристроїв у 
процесі іншомовної підготовки відомчого закладу 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Термін 
«мобільне навчання», або m-learning, включає 
у себе навчання за допомогою мобільних тех-
нологій. Це сучасний тип моделі навчання, що 
дає змогу здобувачам вищої освіти отримувати 
навчальні матеріали через бездротові телекомуні-
каційні мережі та в мережі Інтернет [3; 11; 12].

Мобільне навчання передбачає сформованість 
у здобувачів вищої освіти здатності навчатися в 

будь-якому місці і в будь-який час за допомогою 
портативного електронного пристрою. Технологія 
вивчення іноземної мови із застосуванням доступ-
них портативних мобільних пристроїв (MALL – 
Mobile-Assisted Language Learning) є підмножиною 
мобільного навчання [7, c. 289; 13; 14].

Мобільне навчання – один із найбільш зручних 
і затребуваних способів, що дають змогу опанову-
вати вміння і навички роботи з іншомовними тек-
стами протягом усього життя. Це інтелектуальна 
технологія навчання іноземній мові, яка розвива-
тиметься паралельно з удосконаленням інформа-
ційно-комунікаційних технологій і надає необме-
жені інноваційні можливості.

Під мобільним навчанням іноземним мовам 
будемо розуміти форму організації процесу 
навчання та контролю, засновану на використанні 
мобільних пристроїв зв’язку (смартфонів, планшет-
них комп’ютерів тощо), за якої ті, хто навчається, у 
будь-якому місці і в будь-який час можуть форму-
вати й удосконалювати мовні навички, розвивати 
мовні вміння (на основі засобів синхронної та асинх-
ронної комунікації), формувати соціокультурну та 
міжкультурну компетентності з метою використання 
іноземної мови як засобу спілкування у соціально-
побутовій та професійній сферах [6, c. 84].

Серед різних мобільних технологій мобільні 
телефони мають високий потенціал для вдоскона-
лення процесу навчання іноземній мові. Здобувачі 
вищої освіти сьогодення живуть в епоху цифрових 
технологій. У співбесідах зі здобувачами освіти 
відомчого закладу вищої освіти ми з’ясували, 
що вони здебільшого використовують мобільні 
гаджети для здійснення телефонних дзвінків; спіл-
кування у соціальних мережах або обміну пові-
домленнями (Skype, Telegram, Viber, WhatsApp 
тощо); написання електронних листів; обміну 
фотографіями та відеоповідомленнями; коменту-
вання постів та фотографій. Проте мобільні теле-
фони є корисними не лише для особистих цілей, 
вони можуть сприяти підвищенню мотивації до 
навчання іноземним мовам. Мобільні пристрої 
(Wi-Fi, Bluetooth, камера), засоби синхронного та 
асинхронного зв’язку (електронна пошта) і навіть 
доступ до мережі Інтернет роблять мобільні теле-
фони корисними для вивчення іноземної мови. 
Ми погоджуємося з думкою А. Авраменко [1] та 
К. Капранчикової [6], що мобільні телефони можуть 
представляти нове освітнє середовище у зв’язку з 
появою мобільних і бездротових технологій.

Хоча мобільними телефонами можуть не дозво-
ляти користуватися в аудиторії, оскільки викладачі 
сприймають їх як пристрій, який може відволікати 
здобувачів освіти від процесу навчання інозем-
ній мові, їх можливо перетворити на навчальний 
засіб, якщо науково-педагогічні працівники знають 
і вміють використовувати мобільні телефони для 
створення навчальних завдань.
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Серед недоліків використання мобільних теле-
фонів під час практичних занять з іноземної мови 
можемо зазначити такі: мобільні пристрої відволі-
кають здобувачів освіти від заняття та заохочують 
списування; викладачі втрачають час, намагаю-
чись устигнути спостерігати за здобувачами освіти 
під час заняття.

З іншого боку, застосування мобільних телефонів 
у процесі навчання іноземних мов дає можливість:

– забезпечити швидкий доступ до автентичних 
навчальних і довідкових ресурсів і програм в будь-
який час і в будь-якому місці;

– створювати позитивний настрій і атмосферу 
співробітництва в аудиторії;

– підвищити мотивацію до вивчення іноземної мови;
– сприяти ефективному розвитку комунікатив-

ної, соціокультурної та інформаційно-комунікацій-
ної компетентності здобувачів вищої освіти [1];

– науково-педагогічному працівнику ефективно 
проводити практичне заняття, використовуючи 
дидактичні можливості та функції мобільних при-
строїв та технологій [9, c. 275–276].

Серед основних видів роботи з мобільними 
телефонами можна назвати такі: аудіо- або відео-
запис фрагментів заняття з іноземної мови; пошук 
інформації в мережі Інтернет; використання різ-
них навчальних програм, словників ABBYlingo, 
Multitran, Reverso, реурсу YouTube з різними освіт-
німи цілями (відеосюжети з різної тематики, пісні іно-
земною мовою тощо); доступ до всесвітніх ресурсів 
Britishcouncil (подкасти із завданнями до них і т. ін.).

Виконання проєктів також хороший спосіб інте-
грації мобільних пристроїв у процес вивчення іно-
земної мови в аудиторії та у позааудиторній само-
стійній роботі. Прикладами проєктів, які природним 
чином інтегрують використання мобільних засобів 
зв’язку в процесі іншомовної підготовки, можуть 
бути вебквести (мобільні квести) [1, с. 15–17]. На 
початковому етапі (І курс) ми використовували 
вебквести, що містять завдання на переказ. Це 
найпростіший приклад використання мобільних 
пристроїв на заняттях з іноземної мови з доступом 
до Інтернету як джерела інформації. Робота над 
вебквестом сприяє розвитку у здобувачів освіти 
вміння:

– здійснювати пошук інформації;
– виділяти ключові слова;
– відокремлювати основну інформацію від дру-

горядної;
– фіксувати необхідну інформацію;
– детально або скорочено викладати зміст про-

читаного;
– узагальнювати інформацію з іншомовного 

тексту;
– виділяти факти, приклади, аргументи відпо-

відно до поставлених питань;
– висловлювати й аргументувати свою точку 

зору;

– брати участь в обговоренні;
– робити висновки;
– уточнювати і деталізувати інформацію.
У процесі обговорення кінцевого продукту, пре-

зентації здобувачі освіти вчаться висловлювати 
свої думки, відстоювати свою точку зору, що віді-
грає важливу роль у формуванні мовних (фоне-
тичних, граматичних і лексичних) навичок та роз-
витку усних видів мовленнєвої діяльності (навичок 
монологічного та діалогічного мовлення, а також 
аудіювання). Окрім того, дослідницька робота у 
процесі виконання вебквесту формує й удоскона-
лює навички самостійної роботи здобувачів освіти 
відповідно до поставлених завдань.

Використання мобільних мультимедійних при-
строїв для навчання іноземній мові є лише одним 
із методів, що стимулюють мотивацію здобувачів 
освіти у розвитку навичок володіння іноземною 
мовою. На нашу думку, інтеграція мобільних тех-
нологій і пристроїв у процесі іншомовної підготовки 
поліпшує загальну якість викладання і вивчення 
іноземних мов у відомчому закладі вищої освіти.

Висновки. Таким чином, застосування мобіль-
них технологій і пристроїв дасть змогу істотно під-
вищити ефективність освітнього процесу шляхом 
забезпечення доступу до навчальних та довідко-
вих ресурсів мережі Інтернет, організації взаємо-
дії викладача зі здобувачами освіти. Гнучкість та 
негайний доступ до іншомовної інформації, необ-
хідної для виконання здобувачами освіти конкрет-
ного завдання, наприклад вебквесту, дає змогу 
за допомогою мобільних пристроїв підвищити 
ефективність навчання іноземній мові. Викорис-
тання мобільних технологій і пристроїв здобува-
чами вищої освіти потребує розроблення підходів 
до інтеграції мобільного навчання у традиційний 
освітній процес і застосування системної методики 
мобільного навчання, за допомогою якої можна 
реалізувати принципи гуманістичної педагогіки.
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