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МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
 

Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков 
Україна, м. Кривий Ріг, Криворізький національний університет 

nvr1701@gmail.com 
 

Організація процесу навчання вищої математики у вищий технічній 
школі перейшла на новий рівень: поява нових засобів приводить до змі-
ни методів та форм організації процесу навчання, що в сукупності нада-
ють можливість змінювати методичні систему навчання та переходити 
до нової моделі навчання, що отримала назву змішаного навчання. 

Аналіз розроблених моделей змішаного навчання надав можливість 
зробити висновок, що в кожній моделі відбувається комбінування ауди-
торного навчання з елементами електронного, дистанційного та мобіль-
ного навчання. Таке комбінування надає можливість використовувати 
різноманітні апаратні та програмні засоби навчання, що створюють умо-
ви для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до процесу навчан-
ня. 

Використання апаратних та програмних засобів у процесі навчання 
вищої математики надає студентам можливість експериментувати з но-
вими технологіями, що створює умови для набуття таких навичок, як 
уміння розв’язувати поставлені навчальні задачі та критично мислити у 
процесі набуття знань. 

Побудова якісного процесу навчання вищої математики у вищому 
технічному навчальному закладі не можливе без використання глобаль-
ної мережі, а, враховуючи сучасні тенденції, потребує переходу до хма-
рних технологій навчання. 

Хмарні технології у процесі навчання можна використовувати як 
для безпосередньої організації процесу навчання, так і для інтеграції 
різноманітних технологій в мережі з метою посилення форм та методів 
взаємодії між викладачами та студентами, студентів між собою та сту-
дентів з ресурсами єдиного інформаційного простору системи вищої 
освіти. 

Розглянемо деякі моделі змішаного навчання, що можуть бути ви-
користані у процесі навчання вищої математики студентів технічних 
університетів. 

Модель 1 «Традиційна». Значна частина матеріалу курсу розгляда-
ється аудиторно під керівництвом викладача. Всі навчальні матеріали 
студенти отримують в паперовому вигляді, консультації проводяться в 
аудиторії згідно з графіком роботи викладача. Електронні засоби вико-
ристовують лише аудиторно для підтримки процесу навчання (прове-
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дення тестування, лекційних демонстрацій). 
Модель 2. «Електронна». Традиційний процес навчання підтриму-

ється позааудиторно засобами ІКТ. Студенти отримують електронною 
поштою навчальні матеріали курсу, засобами взаємодії студентів з ви-
кладачем та між собою є електронна пошта, чат, Skype. Контроль за які-
стю навчання відбувається аудиторно. 

Модель 3. «Мобільна». Навчальні матеріали курсу розмішені систе-
мах підтримки навчання на серверах, доступ до яких відбувається за до-
помогою мобільного пристрою студента. В аудиторії викладач розв’язує 
проблемні питання курсу, корегує процес навчання, формулює профе-
сійно спрямовані задачі. Взаємодія викладача за студентами та студентів 
між собою може відбуватися як асинхронно, так і синхронно. Засобами 
комунікації є електронна пошта, чат, Skype, вебінар, мобільний телефон. 

Побудуємо мобільну модель змішаного навчання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мобільна модель змішаного навчання 

 
Мобільна модель надає студентам можливість перейди до персона-

лізованого навчання, вибудовувати власну траєкторію навчання. 
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