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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У статті розглядаються особливості організації освітнього процесу у закладах вищої освіти у 

період надскладних суспільних змін, неможливості працювати тільки в офлайн режимі.  Наголошується, 
що перехід до роботи в онлайн-режимі зумовив використання нових форм роботи зі студентами 
(учнями), створення електронного освітнього середовища та необхідність розвитку інформацій-
но-комунікаційної компетенції викладацького складу.

Розглядаються підходи до визначення терміна «змішане навчання», обґрунтовуються умови його 
ефективності. Аналізується потенціал та можливості методу змішаного навчання як дидактич-
ного засобу реалізації переходу з традиційної моделі навчання на інтегровану із залученням елек-
тронних середовищ та ресурсів. Основними з них є: можливість різних способів комбінування часу 
та технологій навчання; варіювання підходів до організації процесу навчання, залежно від теми, що 
вивчається, потреб і можливостей студентів, доступних мультимедійних технологій.  Виявляється 
його роль у забезпеченні адаптивної індивідуалізованої професійної підготовки кожного студента, 
оскільки змішане навчання характеризується гнучкістю, доступністю та адаптивністю до потреб 
та можливостей суб’єктів навчання, що є надзвичайно важливим у сучасних умовах.

З’ясовуються проблеми, що перешкоджають ефективній та швидкій інтеграції електронних 
освітніх середовищ, та пропонуються деякі стратегічні ініціативи щодо їх вирішення.

Стверджується, що змішане навчання є більш ефективним, ніж онлайн-навчання або виключно 
очне навчання без застосування ІКТ, оскільки у зв’язку зі зміною умов життя та розвитком інформа-
ційно-комунікаційних технологій,  зростанням інтернет-аудиторії воно займає сьогодні одну з клю-
чових позицій на ринку освітніх послуг. Перехід до змішаного навчання потребує перегляду звичного 
підходу до освіти, перерозподілу ресурсів та створення нової парадигми існуючої культури освіти.

Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, онлайн-навчання, інформаційно-комуні-
каційні технології, інформаційно-освітнє середовище.

Один зі стратегічних напрямів модернізації 
сучасної освіти – його технологічна диверсифі-
кація за допомогою поєднання в освітньому про-
цесі традиційного та електронно-медійного фор-
матів набуття знань, умінь та навичок. Змішане 
навчання сьогодні є драйвером інноваційного роз-
витку вищої школи в усьому світі, адже ЗВО шука-
ють відповіді на питання про готовність до орга-
нізації освітнього процесу за умови призупинення 
аудиторної роботи на невизначений період та 

переходу до дистанційної освіти. Безумовно, що 
ЗВО і до пандемії використовували дистанційні 
форми роботи в освітній та науковій діяльності. 
Це зумовлено тим, що у вік Інтернет-технологій 
багато аспектів нашого життя переносяться в 
мережу, прискорюючи темпи розвитку інфор-
маційного суспільства та долаючи географічні 
бар’єри. Освітній Інтернет-простір дає можливість 
зробити навчання повноцінним та всеохоплюю-
чим. Проте, як широкомасштабну, єдино можливу  
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і безальтернативну  – дистанційну освіту, а також 
змішане навчання до пандемії не розглядали.

Дистанційна освіта передбачає повне або част-
кове провадження освітньої діяльності за допомо-
гою комп’ютерів та телекомунікаційних технологій.

Особливість дистанційної освіти полягає у від-
даленості суб’єкта дистанційної освіти від педа-
гога та/або навчальних засобів, освітніх ресурсів, 
а основною технологією є надання навчального 
контенту – електронних підручників, лекційних 
відеокурсів, відеосемінарів та ін.

На сьогодні все частіше заходить мова про 
організацію змішаного навчання як такого, що 
дасть можливість поєднати (за наявності необхід-
них умов) дистанційне навчання з очним. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Істотний внесок у розробку методології 
та методики дистанційного навчання зробили 
такі вчені, як А. А. Андрєєв, Я. А. Ваграменко, 
В. В. Вержбицький, Є. С. Полат, А. Н.Тихонов, 
С. А. Щенніков.

Організацією змішаного навчання цікавилися 
І.П. Воротникова, Л. Р. Данькевич,  Є.В. Желнова, 
Є. Г. Пьяних, О.М. Спірін, М.С. Нікітіна, 
Г.А. Чередніченко, О.О. Рафальська та ін.

Загальним питанням ефективності дистанцій-
ного та комбінованого навчання присвячені праці 
Н.В.Морзе.

Обгрунтуванню терміна «blended learning» та 
розробці умов ефективного впровадження  зміша-
ного навчання – праці С.М.Березенської.

Постановка проблеми в узагальненому 
вигляді. Проте, як чинник модернізації освітнього 
процесу в умовах неможливості реалізації виключно 
очного навчання теоретико-практичні аспекти змі-
шаного навчання висвітлені недостатньо.

Мета статті – проаналізувати загальні поло-
ження концепції змішаного навчання, з’ясувати 
проблеми та перспективи його впровадження у 
систему сучасної вищої професійної освіти.

Виклад основного матеріалу.  Аналіз роботи 
ЗВО в умовах самоізоляції дозволяє зробити 
висновок про те, що дистанційна освіта має свої 
позитивні та негативні сторони. Серед переваг 
дистанційних курсів можна виділити гнучкість, 
яка передбачає можливість викладу матеріалу 
навчального курсу з урахуванням підготовки сту-
дентів; актуальність – можливість застосування 
нових розробок; зручність – можливість навчання у 
зручний час, у певному місці, відсутність обмежень 
у часі засвоєння матеріалу; модульність – розпо-
діл матеріалу на окремі, функціонально завер-
шені теми, які вивчаються в міру засвоєння та від-
повідають здібностям кожного студента чи групи 
загалом; можливість одночасного використання 
великої кількості навчальної інформації, контенту 
освіти; інтерактивність – активне спілкування між 
студентами та викладачем; розширення можли-

востей – контроль якості навчання та проведення 
дискусій, чатів, використання самоконтролю; від-
сутність психологічних бар’єрів та географічних 
кордонів у здобутті освіти [1].

Найбільш узагальненим, на нашу думку, є 
визначення «дистанційного навчання» Є.С. Полат, 
яка  розуміє його як організовану на відстані 
взаємодію вчителя та учнів, що відображає всі 
притаманні навчальному процесу компоненти 
(мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби 
навчання) специфічними засобами Інтернет-
технологій [2, с.202].

Із застосуванням дистанційного формату орга-
нізації освітнього процесу у більшості ЗВО:

– підвищилася відвідуваність, активність сту-
дентів та їхня включеність у роботу, що пов’язано 
з новим форматом організації освітнього процесу, 
який виявився цікавим, незвичайним і водночас 
добре знайомим для студентської молоді – поко-
ління гаджетів;

– ще більш актуалізувався і виявив себе в дії 
компетентнісний підхід, найважливішими стали не 
знання, а уміння (досвід);

– професорсько-викладацькому складу дове-
лося в стислий термін опанувати інформаційно-ко-
мунікаційні технології, освоїти нові платформи та 
інструментарій для організації освітнього процесу.

Разом з позитивними моментами дистанційне 
навчання та його організація характеризуються і 
деякими негативними. Зокрема:  

– перевантаженість викладачів та студентів;
– негативний вплив на здоров’я студентів та роз-

виток патологій (надмірне навантаження на зір);
– відсутність живого спілкування;
– віртуальне проходження студентами прак-

тики (у зв’язку із закриттям більшості підприємств);
– багато часу займає створення навчальних 

матеріалів, підготовка високоякісного освітнього 
контенту (презентації, запис чи підбір відеоматері-
алів) та перевірка студентських робіт (написання 
коментарів та рекомендацій);

– зворотний зв’язок «студент-викладач» здійс-
нюється переважно у друкованому форматі  
(з використанням чатів, електронної пошти, пові-
домлень) [2, с. 328].

Тому нині наукова спільнота звертає свою 
увагу на дослідження теоретико-практичних засад 
змішаного навчання як альтернативного дистан-
ційному. 

Термін «змішане навчання» використовується 
вже близько 20 років, і за цей час було дано багато 
різних визначень. 

Зокрема, А.Логінова розуміє його як метод, 
який поєднує в собі традиційне навчання  «облич-
чям до обличчя» і деякі елементи дистанційного 
навчання  [3, с.810].

Своєю чергою,  Ю. В. Триус вживає термін 
«комбіноване навчання»  і трактує його як ціле-
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спрямований процес здобуття знань, умінь і 
навичок на основі інтегрування традиційних, інно-
ваційних педагогічних технологій та інформацій-
но-комунікаційних технологій навчання [4, с. 304].

Oliver и Trigwel запропонували такі визначення 
змішаного навчання: 

– комбінація медіа-інструментів, що використо-
вуються в середовищі електронного навчання»;

– поєднання ряду педагогічних підходів, неза-
лежно від використовуваної навчальної технології;

– інтегроване поєднання традиційного 
навчання з онлайн-підходами [5, с.17].

Ana-Maria Bliuk зі співавторами запропону-
вали більш сфокусоване визначення: «Змішане 
навчання описує навчальну діяльність, яка вклю-
чає послідовне поєднання очних (віч-на-віч) вза-
ємодій і технологічно опосередкованих взаємодій 
між учнями, викладачами та навчальними ресур-
сами» [6, c. 234].

Є.В. Костіна вважає, що змішане навчання – це 
об’єднання строгих формальних засобів навчання 
(робота в аудиторії) з неформальними (обго-
ворення навчального матеріалу за допомогою 
Інтернет-конференцій та електронної пошти). 
Також дослідниця вважає, що змішане навчання 
полягає у комбінуванні різних способів подання 
навчального матеріалу (очне, електронне та 
самостійне) [7, с.143].

Науково виваженим та таким, що не супе-
речить наведеним визначенням, ми вважаємо 
визначення О.Коротун, яка  змішане  навчання  
обгрунтовує  як  «цілеспрямований процес вза-
ємодії суб’єктів навчання в умовах поєднання 
традиційної та онлайн– моделей  організації 
навчання,  який  відбувається  в  аудиторії  та  поза  
її межами,  та  базується  на широкому викорис-
танні ІКТ [8, с.118].

Як засвідчують позиції більшості авторів, 
головна суть змішаного навчання полягає у тому, 
що воно поєднує в собі традиційну та електронну 
форми навчання, завдяки чому ми можемо вико-
ристовувати сильні сторони кожної з форм та міні-
мізувати слабкі. 

 Змішане навчання передбачає скорочення 
кількості аудиторних занять з допомогою перене-
сення частини занять в електронне середовище. 
При цьому співвідношення аудиторного (традицій-
ного) та віртуального (електронного) компонентів 
може відрізнятися і залежить від великої кількості 
факторів: предметна область, вік слухачів, рівень 
підготовки слухачів, технічна інфраструктура для 
проведення навчання.

Розглядаючи зміст змішаного навчання, важ-
ливо наголосити, що воно складається з наступних 
компонентів: традиційні аудиторні заняття; само-
стійна робота студентів в електронному середо-
вищі; групове електронне навчання (онлайн-кон-
ференції тощо) [9, 130].

Проектування освітнього процесу за моделлю 
змішаного навчання – це не тільки перенесення 
ряду елементів навчального процесу в електронне 
середовище і, як наслідок, скорочення аудитор-
ної взаємодії студентів з викладачем. Ключовим 
поняттям змішаного навчання є поняття “flipped 
classroom” (“перевернутий клас”), в рамках якого 
особлива увага приділяється як аспектам проек-
тування електронних курсів, так і аспектам органі-
зації освітнього процесу [10, с. 54-56]. 

Розглянемо їх детальніше. 
Одним із основних принципів проектування 

ЕК з дисципліни є принцип зворотного року 
(«backward design») [11].

Автори зауважують, що розробка електронного 
курсу починається не з пошуку контента та роз-
робки змістовної частини за відповідною пред-
метною галуззю, а з визначення запланованих 
результатів навчання з дисциплін та вибору від-
повідних методів їх оцінювання. Далі – визнача-
ються стратегії викладання (з урахуванням типу 
дисципліни): види навчальної діяльності,  сценарії 
взаємодії учасників освітнього процесу – з метою 
максимального залучення студентів до віртуаль-
ної та аудиторної взаємодії. На останньому етапі 
відбувається добір і структурування навчальних 
матеріалів. 

 Щодо організації освітнього процесу. Суть 
«перевернутої технології» полягає у перестановці 
ключових складових освітнього процесу на основі 
активного використання електронного навчаль-
ного середовища. У традиційній моделі процес 
навчання починається з подачі та пояснення 
матеріалу в ході аудиторних очних занять (лекції), 
виконання практичних завдань та закріплення 
матеріалу здійснюється переважно у позаауди-
торній роботі студентів, а контроль знань знову 
відбувається в аудиторії [10, с. 55].

За умов реалізації «перевернутої технології» 
освітній процес починається з постановки про-
блемного завдання, для виконання якого студент 
змушений самостійно ознайомитися з матеріалом, 
розміщеним у середовищі електронного курсу. На 
цьому ж етапі в електронному середовищі прово-
диться самоконтроль розуміння матеріалу. Таким 
чином, процес засвоєння нового матеріалу почи-
нається із самостійної роботи студентів. В ауди-
торії відбувається робота з уточнення розуміння, 
відповідей на поставлені студентами питання і, 
найголовніше, – аналіз вже знайдених студен-
тами рішень та пошук нових. На наступних етапах 
у режимі самостійної роботи йде відпрацювання 
запропонованих на занятті рішень, закріплення 
матеріалу та автоматизований контроль результа-
тів навчання за темою [10, с. 55]. 

Відтак, правильно спроектований електронний 
курс для змішаного навчання сприяє індивідуа-
лізації  процесу навчання (дозволяє враховувати 
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індивідуальний стиль навчання студентів: рівень, 
тип пізнавальних здібностей, швидкість освоєння 
матеріалу), забезпечує більш активне залучення 
студентів до навчальної діяльності, підвищує 
успішність загалом.

Разом з тим, незважаючи на всі видимі пере-
ваги змішаного навчання, його інтеграція в освітній 
процес України йде досить повільно. До проблем, 
що ускладнюють процес його впровадження, екс-
перти відносять зокрема такі:

– неготовність інформаційно-освітнього сере-
довища ЗВО до підтримки цілісного процесу елек-
тронного навчання;

– відсутність методики викладання в електро-
нному середовищі, обов’язкової системи підви-
щення кваліфікації у галузі електронних технологій;

– недостатнє забезпечення електронного 
навчання навчально-методичними матеріалами, 
пов’язане з великими тимчасовими витратами на 
освоєння нових технологій, пошук інформації та 
створення електронних курсів;

– неготовність викладачів до забезпечення 
електронного навчання, страх використовувати 
інформаційні технології у своїй роботі;

– відсутність достатньої кількості висококвалі-
фікованих програмістів для супроводу освітнього 
процесу та вирішення завдань інформатизації 
ЗВО [12, с.124].

Розглядаючи потенційні складнощі технології 
змішаного навчання, ми маємо відзначити, що є 
небезпека заміни традиційного навчання в ауди-
торії на повне електронне навчання (e-learning), 
оскільки кількість аудиторних годин скорочується, 
збільшується кількість самостійної роботи студен-
тів та розширюються можливості електронного 
навчання.

 Тому деякі вчені  висловлюють думку про те, 
що Інтернет має дедалі більш негативний вплив 
на навчання у зв’язку з тим, що немає соціального 
контакту між учасниками освітнього процесу. 

Ми не можемо не погодитися з такою думкою, 
проте вважаємо, що за умови правильної органі-
зації змішаного навчання та розумного співвідно-
шення аудиторних занять з самостійною роботою 
якість навчання в сучасних умовах тільки підви-
щуватиметься. 

Водночас слід врахувати, що форма змішаного 
навчання висуває високі вимоги до рівня профе-
сіоналізму викладачів, зміщуючи основні акценти 
від традиційної організації освітнього процесу та 
адміністративних завдань до роботи з базами 
даних та надання індивідуалізованої допомоги та 
підтримки студентам, до систематичного і комп-
лексного вдосконалення навчальних програм 
(шляхом  додавання до традиційного навчання 
таких онлайн– компонентів, як блоги, обговорення 
проблемних питань, онлайн– дискусії та опиту-
вання, виконання завдань у електронному вигляді 

тощо),  до вирішення проблем мотивування, сти-
мулювання, супроводу процесу навчання. Відтак, 
адаптивні навчальні програми дозволяють кож-
ному студентові отримувати диференційовані 
інструкції та займатися в зручному для себе темпі 
і режимі.

Висновки. Отже, технології сьогодні активно 
трансформують освіту, їх вплив постійно зро-
стає. Розвиток змішаної форми навчання,  яка 
поєднує переваги традиційного та інтерактивного 
навчання, може стати одним із ключових напрям-
ків модернізації усієї освітньої сфери, оскільки 
варіанти моделей змішаного навчання роблять 
освітній процес гнучкішим, викладач отримує 
можливість адаптувати його до особливостей 
створюваних студентами індивідуальних освітніх 
траєкторій, тим самим сприяючи розвитку у них 
ключових навичок та компетенцій.

Перспективними напрямами подальших науко-
вих пошуків можна визначити організаційно-мето-
дичні умови впровадження змішаного навчання у 
процес фахової підготовки.
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Vyshkivska V., Chemerys О., Prus А., Kulyk I. Blended learning as an innovative factor in the 
modernization of the educational process

The article examines the peculiarities of the organization of the educational process in institutions of higher 
education in the period of extremely complex social changes, the impossibility of working only offline. It is 
emphasized that the transition to work in the online mode led to the use of new forms of work with students 
(pupils), the creation of an electronic educational environment and the need to develop the information and 
communication competence of the teaching staff.

Approaches to the definition of the term “mixed learning” are considered, the conditions of its effectiveness 
are substantiated. The potential and opportunities of the blended learning method as a didactic means of 
implementing the transition from a traditional learning model to an integrated one with the involvement of 
electronic environments and resources are analyzed. The main ones are: the possibility of different ways of 
combining time and learning technologies; varying approaches to the organization of the learning process, 
depending on the subject being studied, the needs and capabilities of students, available multimedia 
technologies. Its role in ensuring adaptive individualized professional training of each student is revealed, as 
blended learning is characterized by flexibility, accessibility and adaptability to the needs and capabilities of the 
subjects of learning, which is extremely important in modern conditions.

The problems hindering the effective and rapid integration of electronic educational environments are 
identified, and some strategic initiatives to solve them are proposed.

It is argued that blended learning is more effective than online learning or exclusively face-to-face learning without 
the use of ICT, because in connection with the change in living conditions and the development of information and 
communication technologies, the growth of the Internet audience, it occupies one of the key positions in the market 
today educational services. The transition to blended learning requires a review of the usual approach to education, 
a redistribution of resources, and the creation of a new paradigm of the existing education culture.

Key words: distance learning, blended learning, online learning, information and communication 
technologies, information and educational environment.


