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Цифрова трансформація стає головним трендом сучасності та радикальним чином перетворює 
сутнісні характеристики процесів усіх сфер суспільного життя. Закладу освіти сьогодні вже 
неможливо залишатися осторонь цифрової трансформації. Комп’ютерні технології стали 
невід’ємною частиною нашого повсякденного буття, тому спроба уникати їх використання означає 
«втечу» від реальності. Під цифровою трансформацією розуміємо процес діджиталізації, що спро-
щує доступ до інформації. Поняття «діджиталізація» науковці тлумачать як способи приведення 
будь-якого різновиду інформації в цифрову форму з використанням цифрових технологій та засобів 
мобільного навчання. Мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на основі якої створюється 
нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-
який час та в будь-якому місці, що робить сам процес навчання всеохоплюючим та мотивує до 
безперервної освіти та навчання протягом усього життя. До основних переваг мобільного навчання 
можна віднести: можливість навчатися будь-де та будь-коли; компактність мобільних пристроїв; 
безперервний доступ до навчальних матеріалів; підвищену інтерактивність навчання; зручність 
застосування послуг мобільного навчання; персоналізованість навчання. До складових елементів 
мобільного навчального середовища входять мобільні інформаційно-комунікаційні технології і 
засоби навчання, до яких можна віднести технології створення та розпізнавання QR-кодів (від 
англ. quick response – швидкий відгук). Використання сервісів для створення та розпізнавання 
QR-кодів надає  допомогу викладачам як в аудиторній, так і в позааудиторній діяльності, сприяє 
приверненню уваги здобувачів освіти, їх зацікавленості, дозволить підвищити мотивацію. Основ-
ні   переваги використання QR-кодів в освітньо-методичній діяльності кафедри терапевтичної  сто-
матології  - це збільшення продуктивності та ефективності доступу до інформації, економія часу, 
як основного ресурсу, що досягається шляхом створення прямого, одно етапного шляху відкриття 
необхідних даних, усунення потреби користуватися складною навігаційною схемою роботи з 
сайтами  та розширити можливості студентів для самостійного навчання. На кафедрі QR-коди 
широко використовуються для тестування та вирішення  контрольних завдань  для закріплення 
пройденого (вивченого) матеріалу. 

Для кожної добірки тестових завдань чи ситуаційних задач відповідно до теми заняття 
генерується QR-код, який може бути розміщений в паперових носіях чи на сайті, роздрукований 
окремо для щоденної роботи викладачів та студентів, розісланий в електронному форматі викла-
дачам для онлайн дистанційної роботи в умовах сучасності. Працюючи в режимі реального часу 
викладач може надавати студентам роздрукований QR-код для сканування і швидкого початку ро-
боти, уникаючи таким чином багаторазового пояснення навігаційної схеми доступу до навчальних 
матеріалів і потім щоразу відновлення цього шляху студентами, що є складним та ресурсним  з 
точки зору витрат часу. І в режимі офлайн і, особливо, в режимі онлайн викладач має змогу швид-
ко переслати студентам QR-код доступу до тематичної добірки тестових завдань чи ситуаційних 
задач у будь-який зручний месенджер. Таким чином, скорочується шлях доступу до навчальних 
матеріалів для студента, знижують часові та ресурсі затрати, спрощується підхід, а значить збіль-
шується вірогідність ретельного, а можливо і багаторазового, опрацювання здобувачем освіти під-
готовлених для нього навчальних матеріалів.  

Студент, шляхом наведення камери телефону на конкретний код або кліком на код у месенджері, 
отримує доступ до безпосереднього матеріалу прямо без навігаційних схем доступу по сайтам.

Приклад:  Для студентів V курсу модуль 5, тема №1:   «Диференційна діагностика некаріозних 
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уражень твердих тканин зубів» - завдання та задачі для самоконтролю.
Таким чином, елементи мобільного навчального середовища (зокрема, технології створення 

та розпізнавання QR-кодів) мають достатній потенціал у навчанні. Використання QR-кодів у 
навчальному процесі активізує навчальну діяльність студентів, водночас даючи змогу викладачам 
використовувати нові види навчальних завдань.
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