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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

А

Нині інтерес до інтеграції мобільних додатків у навчанні буде продовжувати стрімко зростати, тому потрібні такі
методи навчання, які б полегшували і прискорювали передавання знань студентам, активізували процес засвоєння ними
знань, навчали їх прийомам самостійної роботи з матеріалом, підвищували продуктивність навчальної праці та праці
педагога. Такі методи навчання можна реалізувати на основі використання мобільних інформаційних технологій в освіті.
Мобільні технології можуть зробити процес навчання цікавішим, що відповідає вимогам сьогодення, надаючи потрібну
інформацію в потрібний час.
Розглядається поняття «мобільне навчання», проаналізовано особливості та напрями його використання в сучасній
освіті. Відзначається, що використання мобільних електронних пристроїв і додатків на заняттях із вищої математики дозволяє швидко перевірити отриманий розв’язок, за декілька хвилин побудувати необхідний графік, застосовувати їх
також і для дистанційного навчання, що значно полегшує й прискорює отримання знань студентами, підвищує продуктивність навчальної та самостійної роботи. Відмічається, що незважаючи на широке поширення і доступність мобільних телефонів серед студентів, мобільне навчання недостатньо поширене у вітчизняних ЗВО. Визначено дидактичні
принципи, яким повинні відповідати мобільні додатки, а також звернуто увагу на основні переваги і недоліки використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики.
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університети

S

Blazhko Lyudmyla, Rassokha Inna, Rendyuk Sergiy. Using mobile applications in teaching higher mathematics to technical
university students.
Nowadays the interest in integrating mobile applications into the learning process increases rapidly, so we need such teaching methods
to facilitate and accelerate the knowledge transfer to students, intensify the process of learning, teach them techniques for independent
work with the material, increase the productivity of learning and teacher’s work. Such teaching methods can be implemented through
the use of mobile information technology in education. Mobile technology can make the learning process more interesting, meeting
today’s requirements, providing the right information at the right time.
The article considers the concept of «mobile learning», analyzes the features and directions of its use in modern education. It is noted
that the use of mobile electronic devices and applications in higher mathematics allows checking quickly the solution, to draw the chart
in a few minutes as well as to apply them to distance learning, which greatly facilitates and accelerates knowledge, increases students’
productivity and independent work. Despite the widespread use and availability of mobile phones among students, mobile learning
is not widespread in native universities. The article defines didactic principles to which mobile applications should correspond, and
also the attention is paid to the basic advantages and disadvantages of the mobile applications use in the learning process of higher
mathematics.
Key words: mobile applications; mobile learning; mobile devices; mobile technologies; higher mathematics; technical universities
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Актуальність. Сучасний стан навчання вищої математики студентів технічних спеціальностей характеризується протиріччями між недостатнім рівнем базової
математичної підготовки студентів і складною логічною
структурою та високим рівнем абстрактності навчального матеріалу; необхідністю збільшення частини самостійної роботи студентів і суспільним замовленням на
посилення міжпредметних зв’язків і прикладної спрямованості навчання вищої математики.
У той же час у багатьох країнах спостерігається стійкий інтерес до проблеми фундаменталізації вищої інженерної освіти, оскільки основою прикладних наук
є фундаментальні навчальні дисципліни, а вища математика є, зокрема, невід’ємною частиною фахової підготовки майбутнього інженера. Математична підготовка відіграє особливу роль у підготовці кваліфікованих
інженерів, надає студентам технічних ЗВО можливість
ефективно застосовувати набуті знання на практиці, визначає чітке розуміння, де застосовувати той чи інший
математичний метод при розв’язанні професійних задач, орієнтує на адекватне сприйняття змісту наукової
і спеціальної літератури, в якій використовується відповідний математичний апарат, сприяє впровадженню
нових технологій у виробництво, швидкому пристосовуванню спеціальності до науково-технічних змін.
Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти
в Україні» та плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти передбачається включення до
математичних дисциплін лабораторних практикумів із
використанням систем комп’ютерної математики та засобів візуалізації обчислень, розроблення навчальнометодичних комплексів із вищої математики, що включають самостійний, дистанційний, активний тип освіти
тощо.
Для ефективної реалізації поставлених завдань доцільною є інтеграція у методику навчання вищої математики студентів технічних університетів такої інформаційно-комунікаційної технології як мобільне навчання.
Нині в кожного студента є мобільні пристрої, якими
вони користуються не тільки для розваги або отримання різноманітної інформації, але й для вирішення різних навчальних завдань. Поява спеціалізованих про№ 6 (195) 2020
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грам для навчання останнім часом стала розглядатися
як можливість використання таких мобільних додатків
в освітньому процесі, наприклад в організації віддаленого доступу до загальномережевих і спеціалізованих
ресурсів і сервісів закладів освіти. Своєчасність застосування мобільних технологій в освітньому середовищі перш за все обумовлена стійким інтересом до
застосування мобільних пристроїв і високим рівнем і
динамікою їхнього поширення. Тому розвиток мобільних технологій спонукає до дослідження особливостей
використання цих пристроїв у процесі навчання вищої
математики студентів технічних університетів.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Упровадження в процес навчання вищої математики засобів
мобільного навчання в Україні пов’язаний із дослідженнями таких учених, як: В. Биков, К. Бугайчук, М. Жалдак,
В. Клочко, М. Колесник, Ю. Коровайченко, О. Коневщинська, Т. Крилова, С. Петрович, С. Семеріков, О. Скафа,
Ю. Триус. Особливості навчання в умовах мобільного
навчання з використанням персональних мобільних
пристроїв досліджуються І. В. Карполенковою, Н. Рашевською, О. М. Самойленком та ін.
Однак аналіз останніх досліджень показав, що нині науковці розглядають мобільне навчання як один із можливих напрямів комбінованого навчання, що активно
впроваджується в освітній процес. Високий розвиток
мультимедійних послуг, мобільного Інтернету та наявності технології WI-FI у переважній більшості університетів дає можливість упроваджувати мобільне навчання у закладах вищої освіти.
Метою статті є визначення можливостей застосування мобільних додатків у процесі навчання вищої
математики студентів технічних університетів.
Викладення основного матеріалу. Застосування Інтернет-технологій в освітньому процесі ЗВО є формою
електронного навчання, яка є невід’ємним складником
дистанційного навчання, що нині стрімко розвивається.
Розвиток електронного навчання сприяє: вдосконаленню освітнього процесу; використанню нових підходів у
проведенні лекційних і практичних занять; оперативності пошуку і засвоєння необхідної інформації; розробленню нових методів роботи викладачів і студентів,
а також оцінювання та корекції їхніх знань.
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Серед студентів технічних університетів усе більше
набуває популярності використання такої активної
електронної форми навчання як мобільне навчання,
перспективи розвитку та впровадження якого ще залишаються недостатньо дослідженими.
Термін «мобільне навчання» (mobile learning) в освітньому процесі відноситься до використання мобільних і портативних ІТ-пристроїв, зокрема кишенькових
комп’ютерів PDA (Personal Digital Assistants), мобільних
телефонів, смартфонів і планшетних ПК, що працюють
під управлінням операційної системи (наприклад, iOS,
Android, Windows Phone), що підтримують роботу в мобільних мережах і технологію Wi-Fi [1].
За допомогою мобільних пристроїв можна відкривати та створювати мультимедійні файли, одержати доступ через мережу Інтернет до адаптованих навчальних і довідникових ресурсів, спеціалізованих сайтів, які
містять онлайн-тести, практичні завдання, а також обмінюватися інформацією в освітніх цілях тощо.
Разом із поширенням мобільних «девайсів» росте і
популярність різноманітних мобільних додатків. Мобільний додаток – це автономний програмний продукт,
розроблений спеціально для мобільних пристроїв із
метою оптимізувати вирішення якоїсь проблеми або
завдання в житті користувача. Мобільний додаток розробляється спеціально під задану платформу (Android,
Windows Phone або iOS), розповсюджується через спеціальні магазини додатків (Apple App Store, Google Play,
Windows Phone Store) і встановлюється на пристрій також як і комп’ютерна програма [1].
Член міжнародної консультативної ради при Університеті Пенсільванії у Філадельфії Найджел Пейн
виокремив елементи мобільного навчання, основними
з яких є:
– мобільне навчання надає можливість використання
вільного часу;
– мобільні додатки повинні бути компактними й активізуватися з того місця, на якому було перервано
роботу;
– мобільні додатки повинні бути доступними в Інтернеті, а також бути синхронізованими з мобільними
засобами навчання [5].
Мобільне навчання є, з одного боку, різновидом
електронного навчання, а з іншого, – дистанційного.
Технології дистанційного навчання виникли у зв’язку
з необхідністю забезпечення неперервного навчання,
основною ідеєю якого є «дати» знання студенту, який,
як правило, далеко від місця зберігання їх джерел. У минулому, коли ще не було сучасних засобів електронних
комунікацій, для цього використовувалися друковані
матеріали, що надсилалися звичайною поштою, а зворотний зв’язок відбувався через листування (кореспондентська освіта) [8]. На сучасному етапі розвитку мобільних навчальних систем є можливість організувати
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процес дистанційного навчання за допомогою системи
Moodle [6] з інтегрованим додатком для підтримки мобільного навчання MLE [10], а також мобільного додатку
Zoom для проведення онлайн-занять тощо.
Що стосується безпосередньо предметної області
«Вищої математики», то студентам пропонується завантажити на мобільний пристрій Java-додатки («Mathlab:
інженерний калькулятор», «Вища математика, довідник», «Вища математика в розв’язках», «MalMath», «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння» тощо),
які містять не тільки довідникову інформацію, а й дають
змогу отримати розв’язки для деяких типів рівнянь,
досліджувати математичні моделі, швидко побудувати
необхідний графік, що дозволяє ефективніше використовувати аудиторні години, особливо для гуманітарних
спеціальностей або спеціальностей за скороченою
формою навчання.
Вважаємо, що розроблення та використання навчальних мобільних програм, електронних підручників, програм тестування з вищої математики допоможе сформувати інтерес до предмета, активізувати пізнавальну
діяльність, сприятиме підвищенню рівня навчальних
досягнень студентів і розвитку самостійної роботи.
Тому існує потреба доповнення мобільними технологіями до методичних систем навчання вищої математики у технічних ЗВО, що дасть змогу реалізувати ефективнішу технологію змішаного навчання, що передбачає
використання як традиційних форм організації освітнього процесу (лекції, практичні заняття, очні консультації, самостійна робота тощо), так й інноваційних (мобільні консультації, вебінари, комп’ютерно-орієнтовані
практичні заняття тощо) [9].
Навчальні мобільні додатки повинні відповідати
перш за все наступним дидактичним принципам:
1) активності і самостійності (можливість пройти навчання самостійно в зручний час, проявити ініціативу в
процесі групового навчання з іншими суб’єктами);
2) індивідуального підходу (можливість вибору змісту
навчання з урахуванням інтересів студентів, вибір рівня складності завдань);
3) цілеспрямованості і системності (постановка позитивно сформульованих короткострокових цілей, перегляд цілей після їхнього досягнення);
4) доступності (вільний доступ до навчальної інформації та програм за допомогою мобільних технологій)
[3; 4].
Ураховуючи наведені дидактичні принципи розробка методичного складника навчального мобільного
додатку для вивчення вищої математики у технічних
університетах повинна здійснюватися за наступними
напрямами:
– графічна інтерпретація математичних моделей і теоретичних понять;
– автоматизація рутинних обчислень;
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– підтримка самостійної роботи;
– дослідження математичних моделей;
– генерація навчальних завдань.
При цьому перші чотири напрями спрямовані на активізацію навчальної діяльності студентів, а п’ятий – на
підвищення ефективності діяльності викладача [8].
Не менш важливим фактором унікального і привабливого для користувачів мобільного продукту є його
функціональність:
– інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс;
– наявність підказок щодо взаємодії з функціоналом;
– відображення статистики (особистий профіль користувача);
– автоматичне збереження прогресу;
– пошук певного матеріалу;
– робота з різними видами мультимедійних матеріалів;
– відправка відгуків і коментарів;
– запрошення друзів у додаток через соціальні мережі і можливість спілкуватися з ними в чаті.
Використання мобільних додатків в освітньому процесі є безперечно перспективним напрямом розвитку
освітньої галузі, тому варто звернути увагу на основні
переваги та недоліки мобільного навчання.
Основними перевагами застосування технології мобільного навчання є:
1) інноваційність технології;
2) можливість використання переносних пристроїв в
освітніх цілях;
3) можливість застосовувати технології в якості додаткового засобу навчання;
4) можливість завантажити необхідний теоретичний
матеріал для вирішення математичних задач у зручний
для студента час за допомогою мобільних додатків;
5) мобільне навчання допомагає адаптуватися до навчання в інформаційному просторі;
6) можливість до швидкого доступу до побудови графіків, таблиць, вирахування формул;
7) можливість одночасної взаємодії як з однією особою, так і з групою осіб.
До недоліків упровадження технології мобільного
навчання можна віднести [2; 5]:
1) дефіцит якісного повнофункціонального освітнього контенту для мобільних пристроїв і засобів його розроблення;
2) недостатня «технічна» підготовка викладачів у
створенні мобільних додатків;
3) обмежені розміри дисплеїв і ємність батарей мобільних пристроїв, що не завжди зручно для рішення
складних рівнянь, математичних функцій, побудови їх
графіків;
4) обмежений термін дії батареї, який необхідно враховувати при тривалому періоді часу виконання математичного завдання;
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5) несумісність деяких мобільних пристроїв з іншими
мобільними додатками;
6) додаткові витрати на встановлення спеціалізованих математичних додатків із розширеними можливостями виконання математичних розрахунків
Висновки. Стрімкий розвиток сучасного інформаційного суспільства вимагає значних змін і модернізації
системи вищої математичної освіти в Україні. Одним із
шляхів покращання якості процесу навчання в технічних університетах, активізації пізнавального інтересу і
мотивації до вивчення вищої математики є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій електронного, дистанційного та мобільного навчання. Організація освітнього процесу з вищої математики за рахунок
залучення мобільних засобів навчання (мобільні телефони, смартфони, планшети, мобільні додатки тощо) та
переходу до змішаного навчання (поєднання традиційного та інноваційного навчання) забезпечує підвищення
ефективності навчальної діяльності студентів і стимулювання їх до активної систематичної самостійної роботи.
Перспективними напрямами подальшого дослідження проблем використання мобільного навчання з
вищої математики для студентів технічних університетів вбачаємо у детальнішому аналізі зарубіжного досвіду застосування мобільних додатків, вивченні готовності викладачів і студентів до застосування мобільних
додатків на заняттях з вищої математики.
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