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ВИКОРИСТАННЯ МОБIЛЬНИХ ДОДАТКIВ ПРИ
ВИКЛАДАННI IНФОРМАТИКИ В ШКОЛI

В данiй роботi висвiтлено сучасний стан проблеми використання сучасних мобiльних до-
даткiв на уроках iнформатики. Запропоновано декiлька програмних засобiв, якi можуть
використовуватися вчителями при розробцi та проведеннi урокiв.
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Вступ
Використання вчителями сучасних iнформацiйних технологiй в навчаннi

[1] вимагає вiд них вiльного володiння спецiальним програмним забезпече-
нням [2]. В наш час програмне забезпечення не обмежується можливiстю
використання на персональному комп’ютерi, а й дає можливiсть завантаже-
ння та iнсталювання його ще й на мобiльнi пристрої, такi як смартфони,
планшети та iн [3-5]. Беручи до уваги те, що мобiльнi пристрої користуються
великою популярнiстю серед дiтей шкiльного вiку ми вирiшили дослiдити
можливiсть використання рiзноманiтних мобiльних додаткiв при пiдготовцi
та проведеннi урокiв з iнформатики для пiдвищення зацiкавленостi учнiв у
вивченнi шкiльного курсу iнформатики.

Основна частина
Сучасну дитину досить важко здивувати у питаннях пов’язаних з суча-

сними технологiями. Дiти бiльшу частину свого вiльного часу, а деякi i весь
час, користуються своїми гаджетами, кажучи iншими словами, практично
проживають у вiртуальному свiтi. Приходячи до школи учнi хваляться один
перед одним не оцiнками та здобутками, а саме новенькими гаджетами. До-
сить часто на уроках можна помiтити, що дiтям зовсiм не цiкава тема уроку i
весь час вони просто грають в iгри чи переглядають соцiальнi мережi. Беручи
все це до уваги, ми вирiшили провести невелике опитування серед школя-
рiв старших класiв та задали їм такi питання: «Для чого необхiднi мобiльнi
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пристрої та як найчастiше Ви використовуєте свiй смартфон?». Бiльшiсть
школярiв вiдповiли, що для гри та спiлкування у соцiальних мережах або
ж для соцiальних мереж та дзвiнкiв. Було прийнято рiшення ознайомитися
з мобiльними додатками та спробувати iнтегрувати їх в процес навчання на
уроках iнформатики.

Спробуємо розiбратися, що зможе нам дати використання смартфонiв або
планшетiв на уроках iнформатики?

1. Ми зможемо пiдвищити зацiкавленiсть учнiв процесом вивчення шкiль-
ного курсу iнформатики, використовуючи звичний для нього спосiб
сприйняття iнформацiї, а саме через його гаджет. Тобто ми не забороняє-
мо йому використовувати його мобiльний пристрiй, а навпаки мотивуємо
до пошуку iнформацiї та розширеннi власного кругозору через пристрiй,
який ранiше вважався тiльки iграшкою.

2. Навчатимемо сприймати iнформацiю по новому, що в майбутньому зро-
бить наших учнiв бiльш гнучкими в самоосвiтi.

3. Створюємо позитивний iмiдж вчителя як людини, яка володiє сучасни-
ми мобiльними пристроями високому на рiвнi та використовує сучаснi
науковi здобутки в своїй професiйнiй дiяльностi.

4. Надаємо можливiсть виконувати домашнє завдання у цiкавiй для учнiв
формi. Учнi навiть не замислювалися ранiше, що завдання можна ви-
конувати i на смартфонi. Це пiдвищить мотивацiю учнiв до виконання
домашнього завдання.

5. Отримаємо можливiсть розширити освiтнiй простiр уроку.

6. Отримаємо пiдвищення зацiкавленостi у сприйманнi матерiалу як ново-
го, так i заданого додому.

7. Отримаємо можливiсть переглядати потрiбнi матерiали, завдання чи
iлюстрацiї без використання проектору та персонального комп’ютера.

Зрозумiло, що не завжди для урокiв iнформатики можливо пiдiбрати
мобiльний додаток пiд ту чи iншу тему. Але, зважаючи на те, що можна
використовувати смартфон також i для пiдключення до мережi Iнтернет, то
коло тем, де можна використання мобiльних пристроїв буде доречно значно
зростає. Розглянемо тепер не менш важливе питання: де ж саме взяти спе-
цiальне програмне забезпечення для наших урокiв? Вiдповiдь на це питання
досить проста i вiдповiдь на неї знає кожен учень. Для пошуку та iнсталяцiї
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програмних засобiв iснують спецiальнi середовища. Кожне сiмейство опера-
цiйних систем для мобiльних пристроїв має свою платформу. Наприклад для
найпоширенiшої мобiльної операцiйної системи Android (використовується на
понад нiж 70% мобiльних пристроїв у свiтi) це Play Маркет.

Play Маркет — це онлайн магазин мобiльних додаткiв, iгор, електронних
книг, та iншого, що дозволяє власнику мобiльного пристрою пiд управлiнням
операцiйної системи Android знаходити необхiдне програмне забезпечення та
безкоштовно або за грошi завантажувати на свiй пристрiй. Для цього нам
знадобиться лише пiдключення до мережi Iнтернет. Play Маркет має до-
сить велику кiлькiсть безкоштовного програмного забезпечення, що значно
спрощує процес iнтеграцiї мобiльних пристроїв в уроки iнформатики та не по-
требує додаткових витрат. А так як кожен пiдлiток вiльно володiє пошуком
потрiбних додаткiв у цьому магазинi, то процес iнсталяцiї не займе велику
кiлькiсть часу, та може бути виконаний учнями без допомоги вчителя.

Далi ми розглянемо декiлька конкретних додаткiв, якi можна рекомен-
дувати для використання при вивченнi певних тем. Звичайно що кiлькiсть
подiбних додаткiв досить велика i цей список можна значно розширити. Мо-
жна також залучити до процесу пошуку додаткiв самих учнiв.

При вивченнi роздiлу «Iнформацiя» пропонуємо використовувати Вiджет
операцiйної системи «Швидкий пошук», а також додатки «Пошукова система
Onion Search Engine» та подiбнi до неї.

При вивченнi теми «Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера»
доречним буде використання наступних додаткiв: «Збери комп’ютер сам»,
«Як влаштовано комп’ютер», «PC Simulator», «Ремонт комп’ютерiв». Вони
допомагають розiбратися з будовою комп’ютера та дозволять учням самим
зiбрати вiртуальний комп’ютер. Також рекомендуємо вивчити додатки вiд-
даленого доступу та керування комп’ютером. У цьому Вам допоможуть такi
додатки як TeamViewer (аналогiчний додаток встановлюється на комп’ютер),
Remote Control Collection та Bluetooth Remote PC.

При вивченнi роздiлу «Iнтернет» доречним буде ознайомлення учнiв з
рiзними браузерами (додатки «Google Chrome», «Firefox», «Opera», «UC
Browser», «Mint» та iн.), розвиваючими онлайн iграми (наприклад «Крокодил
онлайн. Вiдгадай слово», «Шашки онлайн» та багато iнших).

Для роздiлу «Безпека в мережi Iнтернет» iснує спецiальний додаток вiд
провiдних компанiй Iнтернет iндустрiї: «Урок безпеки в Iнтернетi».

При вивченнi роздiлу «Графiка. Векторна графiка.» доречним буде ви-
користання таких додаткiв як «Infinite Painter» та «Vector Art Studio», але
звертаємо Вашу увагу, що використовувати цi додатки краще з учнями стар-
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ших класiв, так як потребують певних знань та навичок роботи з кресленнями
та прошарками.

При вивченнi роздiлу «Команди та виконавцi. Алгоритми та їх види.» мо-
жна використовувати такi додатки як «RubicsGuide2» — навчальна програма
збирання кубика Рубiка; «Алгоритми. Зрозумiлi та анiмованi» та багато iн-
ших, серед яких є досить велика кiлькiсть безкоштовних.

При вивченнi офiсних додаткiв для персональних комп’ютерiв можна
ознайомити учнiв з їх мобiльними версiями та аналогами: «WPS Office», «Mi-
crosoft Word», «Microsoft PowerPoint», «Google Презентацiї», «Microsoft Excel»
та iншi.

При вивченнi хмарних сервiсiв можна також розглянути мобiльнi версiї
таких додаткiв як «Microsoft OneDrive», «Google Диск», «My Cloud» та iншi.

При роботi над роздiлом «Опрацювання об’єктiв мультимедiа» вчитель
повинен розумiти, що редагувати фото та робити вiдеоролики на мобiльних
приладах дiти навчились самостiйно ще до цього уроку, але зазвичай викори-
стовують зовсiм простi редактори, тому необхiдно розглянути бiльш складнi
редактори, щоб учнi отримали новi навички роботи з мобiльними пристроя-
ми. Тут можна порекомендувати такi додатки як «Adobe Photoshop Express»,
«Photo Lab» та «Power Director».

Для вивчення основ програмування можна обрати досить велику кiль-
кiсть додаткiв, причому пiд кожну конкретну мову. Як стандартний на-
бiр можна рекомендувати наступнi: «SoloLearn: навчаємось програмувати»,
«Lazarus», «Scratch 2.0» та «JavaScript».

Досить цiкавою темою для вивчення є «Комп’ютерне моделювання», тут
учнi моделюють кiмнати, створюють рiзнi проекти, причому набiр мобiльних
додаткiв для цього дуже широкий, наприклад «Planner 5D», «Home Desing
3D» та багато iнших.

Висновки
Використання мобiльних пристроїв на сучасному етапi є цiлком приро-

дним i є ефективним засобом розвитку пiзнавальних та творчих здiбностей
учнiв. Використання на уроках iнформатики мобiльних пристроїв зробить
навчальний процес бiльш сучасним, а учнi побачать свого вчителя по ново-
му, що на нашу думку позитивно вплине на мотивацiю учнiв до навчання та
саморозвитку.

В подальших дослiдженнях ми плануємо виявити негативнi сторони вико-
ристання мобiльних пристроїв при вивченнi роздiлiв шкiльної iнформатики.
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Use of mobile applications for teaching informatics in school
The current state of the problem of using modern mobile applications in the

lessons of computer science is considered in this paper. Several software tools that
can be used by teachers in the lessons are suggested.
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