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На сьогоднішній день не можливо уявити навчальний процес без 

використання інформаційних технологій. Але перехід виключно на дистанційне 

навчання (онлайн) є недостатньо ефективним. Це було підмічено викладачами 

та студентами під час карантину на початку 2020 року. Тому для підвищення 

якості освіти слід поєднувати технології дистанційного та очного навчання. 

Змішання таких стилів привело до нового типу навчання, а саме змішаного 

навчання.  

Змішане навчання – цілеспрямований процес для здобування знань, 

набуття вмінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної 

навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі впровадження і 

взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного 

та мобільного навчання за наявності самоконтролю студента за часом, місцем, 

маршрутами та темпом навчання [1]. 

Для змішаного навчання є характерним збереження загальних принципів 

побудови навчального процесу з включенням елементів дистанційного 

навчання та спрямуванням на дотримання принципів особистісно-

орієнтованого навчання. Змішане навчання є перспективним напрямком в  

освіті, який поєднує переваги аудиторного та дистанційного навчання.  

Змішане навчання передбачає такі види діяльності здобувачів освіти: 

1. частково – онлайн навчання: навчання проходить в режимі онлайн, 

яке передбачає використання інформаційних технологій та соціальну мережу 

Інтернет, в яких розміщені навчальні матеріали;   

2. частково – контрольоване навчання в навчальному закладі: студент 

відвідує заняття, які проводяться в навчальному закладі, але частину 

навчального матеріалу він вивчає дома. 

3. узагальнення навчального досвіду полягає в тому, що навчально-

пізнавальна діяльність студента в межах вивчення курсу систаматизується в 

комплексний досвід студентів. 

Використання у навчальному процесі змішаного навчання дозволяє 

реалізувати такі його переваги: 

1. індивідуальна освітня траєкторія для кожного здобувача освіти; 

2. можливість здійснення навчання у зручному режимі та темпі, 

індивідуальному для кожного здобувача; 

3.  контроль з боку викладача за особистісними навчальними 

досягненнями студента дозволяє підвищити ефективність навчання, стимулює 

до вивчення навчального матеріалу та самоаналізу.  

Використання змішаного навчання сприяє дотриманню таких  приципів 

навчання, як: 
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1. Наочність: завдяки сучасним інструментам електронного навчання 

можна створити освітнє середовище, яке завжди буде доступним для студента. 

Це можуть бути відеоуроки, і форуми для обміну інформацією, і тематичні 

сторінки у соціальних мережах і т.ін. 

2. Безперервність: за рахунок доступності матеріалу студент завжди 

може зайти на навчальний портал та отримати «нову порцію» матеріалу. 

3. Підтримка: у системі змішаного навчання студент завжди може 

поставити питання вікладачеві й оперативно отримати відповідь [2].  

4. Інноваційність у викладанні: наприклад використання методики 

«перевернутого класу», коли студент спочатку повинен ознайомитися з 

матеріалом самостійно, потім отримати відповідні пояснення від викладача, а 

потім застосувати їх на практиці.  

Змішане навчання має свої особливості. З одного боку  змішане навчання 

дозволяє організувати інтерактивність навчання; можливість отримання 

зворотного зв'язку у будь-якому місці та в будь-який час; більш широке 

комунікаційне поле (взаємодія через системи комунікації, соціальні мережі і їх 

аналоги); частина навчання проходить вдома – в комфортних для учнів умовах. 

З іншого боку, при організації змішаного навчання необхідно врахувати 

важливість підготовки викладачів до організації змішаного навчання; потреби 

студентів у збільшенні часу для опанування навчальним матеріалом; 

особливості оцінювання діяльності здобувачів освіти при змішаному навчанні 

[3]. 

Таким чином, використання змішаного навчання в освіті може 

забезпечити більш активну діяльність здобувачів освіти в навчальному процесі. 

Також змішане навчання дозволяє підвищити якість освіти порівняно з 

виключно дистанційним навчанням. 
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