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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВIСIВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
МОБIЛЬНИХ ДОДАТКIВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСI
В ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДФАХОВОЇ ВИЩОЇ ОСВIТИ
Стаття присвячена реалiзацiї положень, передбачених Законом України «Про фахову
передвищу освiту», шляхом використання в навчальному процесi за спецiальнiстю «Iнженерiя програмного забезпечення» методу проєктiв. Сам метод автори пропонують реалiзовувати за допомогою конструкторiв мобiльних додаткiв. Такий вибiр зумовлений
популярнiстю мобiльних додаткiв, можливiстю створення програмного продукту безпосередньо без самого програмування, широким вибором доступних засобiв.
Ключовi слова: передфахова вища освiта, мобiльнi додатки, метод проєктiв, iнформатика, технологiї, конструктор мобiльних додаткiв.

Вступ
У червнi 2019 року пiсля дискусiй у Комiтетi Верховної Ради України
з питань науки та освiти, у другому читаннi та в цiлому, парламентом був
ухвалений Закон України «Про фахову передвищу освiту». Ця подiя стала
наступним знаковим етапом розвитку системи технiкумiв, що з’явилася на
початку 20-х рокiв ХХ столiття.
Законопроєкт передбачає функцiонування самостiйного складника системи освiти — фахової передвищої освiти. Основним результатом дiяльностi
фахових коледжiв стане пiдготовка фахового молодшого бакалавра — замiсть
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста.
Найважливiшою особливiстю пiдготовки фахових молодших бакалаврiв
має стати незаперечна орiєнтацiя на практичну дiяльнiсть в умовах сучасних
виробництв i сфери послуг, на потреби ринку працi [1].
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Основна частина
В Законi України «Про фахову передвищу освiту» вперше у вiтчизнянiй
практицi сформульоване поняття студентоорiєнтованого навчання як сучасного пiдходу до органiзацiї освiтнього процесу. Це положення передбачає
«заохочення здобувачiв фахової передвищої освiти до ролi автономних i вiдповiдальних суб’єктiв освiтнього процесу». Крiм того, мають бути створенi
освiтнi середовища, орiєнтованi на задоволення потреб та iнтересiв здобувачiв
освiти. Зокрема, пiд цим розумiється надання можливостей для формування
iндивiдуальної освiтньої траєкторiї у рамках освiтнього процесу, побудованого
на засадах поваги та партнерства здобувачiв освiти, адмiнiстрацiї, педагогiчних та iнших працiвникiв.
Виходячи з вищевказаного, найбiльш оптимальнi методи, що зможуть забезпечити необхiднi результати навчального процесу мають бути орiєнтованi
на самостiйну дiяльнiсть здобувачiв освiти, передбачати вирiшення будь-якої
проблеми, пов’язаної з майбутньою професiйною дiяльнiстю, та необхiднiсть
iнтегрування, застосування знань з рiзних галузей науки, технiки, технологiї,
творчих областей.
Перелiченi ознаки вказують на метод проєктiв, що сам по собi не є принципово новим у свiтовiй практицi. Метод проєктiв — це комплексний навчальний
метод, який дозволяє iндивiдуалiзувати навчальний процес, дає можливiсть
виявити самостiйнiсть у плануваннi, органiзацiї та контролi своєї дiяльностi.
Основним завданням навчання за методом проєктiв є дослiдження здобувачами освiти разом з педагогом навколишнього життя. Окремо зазначимо, що
таке дослiдження має бути пов’язане з майбутньою професiйною дiяльнiстю.
Саме це, на нашу думку, дозволить здобувачу освiти краще зрозумiти свої
мiсце та роль у суспiльному життi, сформувати модель своєї поведiнки та
реалiзувати її на практицi [2].
На нашу думку, у випадку здобувачiв освiти, що навчаються за спецiальнiстю «Iнженерiя програмного забезпечення» використання методу проєктiв
буде логiчним, доцiльним та ефективним. Iндустрiя програмування — одна
з найбiльш перспективних галузей економiки. Актуальною є пiдготовка фахiвцiв у галузi програмної iнженерiї, орiєнтованої на ефективну органiзацiю
процесу створення програмного забезпечення та реалiзацiю технологiчних
принципiв промислового проєктування програмних систем. Або, iншими словами, орiєнтовану на розробку та реалiзацiю проєктiв з усiх галузей народного господарства.
Для досягнення найбiльшої ефективностi, застосовувати обранi методi
слiд починати одразу ж пiсля «адаптацiйного перiоду» здобувачiв освiти у
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стiнах навчального закладу. Здебiльшого, термiн такого перiоду можна регламентувати одним семестром — час навчання, що вiдповiдає циклу вивчення
навчального матерiалу дисциплiн та предметiв та проходженню семестрового
контролю. Таким чином, реалiзацiю проєктiв доцiльно розпочинати починаючи вже з другого семестру. Що надає можливiсть для розробки, реалiзацiї,
корегування та пiдбиття пiдсумкiв проєктiв упродовж до трьох з половиною
рокiв.
Слiд зазначити, що на першому курсi найбiльш наближеними до майбутньої професiйної дiяльностi предметами є «Iнформатика» та «Технологiї».
Навчальними планами не передбачається вивчення та практичне опрацювання тем програмування. На цьому етапi матерiал вказаних предметiв бiльше
виконує функцiю надання загальної iнформацiї.
Тобто, логiчним й доцiльним буде впровадження в освiтнiй процес проєктiв, пов’язаних зi створенням здобувачами освiти готових програмних продуктiв. Однак, теоретична база та практичнi навички студентiв ще не дозволяють зробити це масовим видом дiяльностi.
Постає проблема, сутнiсть якої полягає в органiзацiї навчальної дiяльностi, результатом якої стає програмний продукт, без безпосереднього програмування. Розв’язати цю проблему можливо за допомогою конструкторiв
мобiльних додаткiв.
Мобiльний додаток — це програма, що працює на планшетних ПК i
смартфонах. З допомогою програм власник девайса вирiшує практичнi завдання: з’єднується з iнтернетом, публiкує фотографiї в соцмережах, редагує
текст або зображення, знищує вiртуальних ворогiв, слухає музику. За даними
Flurry Analytics i comScore, власники смартфонiв i планшетiв користуються
браузером лише 14% вiд загального часу роботи з девайсом. А 86% часу
вони витрачають на рiзнi програми.
В Гуглi можна знайти десятки платних i безкоштовних конструкторiв мобiльних додаткiв. Наприклад, Appy Pie, Mobicommerce, AppYet, AppsGeyser,
AppsBuilder, MobAppCreator тощо [3], [4]. Однак перед використанням бажано створити список вимог до сервiсу, слiд визначити основнi критерiї, що
дозволять вам обрати найбiльш зручнiший. Наприклад, можна розглянути
наступнi характеристики сервiсiв:
– Платформи. Бажано обирати конструктор, в якому можна створити додатки для iOS, i для Android. Це допоможе заощадити час;
– Зручнiсть iнтерфейсу. Один з ключових факторiв. Наприклад, якщо ви
погано знаєте англiйську, а конструктор не має української мови, то доведеться перекладати назву кожного iнструмента або працювати навмання. А це
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затягнутi термiни розробки;
– Набiр iнструментiв. У деяких конструкторiв є шаблони для рiзних типiв
мобiльних додаткiв;
– Цiна. Однi конструктори доступнi користувачам безкоштовно, iншi попросять з вас грошi за скачування або розмiщення у магазинах додаткiв, iншi
можна використовувати тiльки з платної лiцензiї;
– Можливiсть монетизацiї. Якщо ви плануєте в майбутньому монетизувати додаток, подивiться, чи можна в конструкторi створювати такi продукти.
Iнакше доведеться вибирати iнший сервiс i знову витрачати час на розробку. Якщо ж ви збираєтеся просувати товари i послуги компанiї в мобiльному
додатку, вибирайте конструктор, в якому є заборона на показ реклами.
Необхiднiсть iнтегрування та застосування знань з рiзних галузей пiд час
створення та реалiзацiї проєкту дає змогу для опрацювання навчального матерiалу з iнших дисциплiн та предметiв. Наприклад, завданням для проєкту
може бути створення мобiльного додатку, що дозволяє здiйснювати перевiрку
рiвня знань шляхом тестування.
Такий пiдхiд дозволяє не лише реалiзувати набутi знання та вмiння пiд
час вивчення курсiв «Iнформатики» та «Технологiй», але й детально розглянути та систематизувати знання з будь-якого iншого предмету або дисциплiни. Рiвень засвоєння матерiалу в такому випадку регламентується типом та
видом завдань, що будуть використовуватись пiд час опитування.

Висновки
Використання конструкторiв мобiльних додаткiв в навчальному процесi
в закладах передфахової вищої освiти дозволяє реалiзувати наступнi положення, передбачених Законом України «Про фахову передвищу освiту»:
– студентоорiєнтованого навчання як сучасного пiдходу до органiзацiї освiтнього процесу;
– створення освiтнiх середовищ, орiєнтованих на задоволення потреб та iнтересiв здобувачiв освiти;
– надання можливостей для формування iндивiдуальної освiтньої траєкторiї
у рамках освiтнього процесу;
– робота здобувачiв освiти та педагогiчних працiвникiв на засадах поваги та
партнерства.
Окрiм зазначеного, створення мобiльних додаткiв дозволяє майбутнiм
фахiвцям долучитись до сучасного та перспективного напрямку робiт та
бiльш детально та ґрунтовно опрацьовувати матерiал з усiх навчальних дисциплiн та предметiв, передбачених навчальним планом.
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The use of services for the mobile applications creation in the
educational process in pre-professional higher education institutions
The article is devoted to the topic of implementation of the principles provided
by the Law of Ukraine by using the project method in the educational process
in the specialty «Software Engineering». The authors propose to implement the
method with the help of mobile application designers. This choice is caused by the
popularity of mobile applications, an ability to create a software product directly
without programming, and a wide range of available tools.
Keywords: pre-professional higher education, mobile applications, project
method, computer science, technologies, mobile applications designer.

112

Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2021. Випуск 11.

