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Одним із трендів сучасної освіти є змішане навчання (англ. – blended 

learning), яке за оцінками експертів лишатиметься таким в найближче 

десятиліття. Ця форма організації навчання дає змогу більш ефективно 

використовувати переваги очного та електронного навчання, компенсувати 

недоліки кожного із них.  

Під змішаним навчанням розуміють поєднання традиційних форм 

навчання з інноваційними, зокрема й з мережевими та дистанційними [1]; 

поєднання різних форматів навчання в межах одного класу, що забезпечу 

персоналізацію навчання шляхои наданням учням права вибору умов та 

контролю над процесом оволодіння необхідними компетентностями [2]; 

гібрид між онлайн та офлайн заняттями у класі [3]. Навчання онлайн 

передбачає цілеспрямований, спеціально організований процес взаємодії 

учнів і педагога, із засобами інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) 

та між собою. Він некритичний в просторі, часі і конкретній освітній установі 

і протікає в специфічній педагогічній системі, елементами якої є мета, зміст, 

засоби, методи і форми, педагог і учень» [4]. За змішаного навчання частина 

пізнавальної діяльності учнів відбувається на уроці під безпосереднім 

керівництвом учителя, а друга - у самостійній роботі з електронними 

ресурсами індивідуально або в групах [5].  

З огляду на вище викладене робимо висновок про те, що змішане 

навчання містить два складники, які постійно взаємодіють та утворюють 

єдине ціле: офлайн/очне навчання (формат занять у класі) та 

онлайн/електронне навчання (заняття з використанням цифрових 

інструментів). 
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Загальновідомо, що не лише зміст навчання впливає на форму організації 

навчання, а й форма організації навчання неминуче впливає на зміст, 

особливості передачі змісту, взаємодію учасників освітнього процесу, засоби 

навчання [6]. Форми організації навчання виконують інтегративну функцію, 

оскільки в них в упорядкованому вигляді входять всі основні елементи 

процесу навчання (І. М. Чередов). Форма організації є спеціальною 

конструкцією, яка характеризує «зовнішню» сторону процесу навчання, 

обумовлену змістом, методами, прийомами, засобами, видами навчальної 

діяльності, особливостями взаємозв'язку педагога і учнів при роботі над 

навчальним матеріалом. Саме форма визначає, яким чином повинен бути 

організований навчальний процес [7]; в чому полягають особливості взаємодії 

вчителя і учнів, яким є співвідношення управління і самоврядування, які 

особливості місця і часу навчання, кількості учнів, цілей, засобів, змісту, 

методів і результатів навчання [4, с. 307] 

Педагогічні можливості змішаної форми навчання базуються на 

використанні цифрових ресурсів у навчальному процесі, а це означає, що 

навчальний час не обмежується уроком або навчальним днем; навчальний 

процес виходить за межі класу чи навіть школи; навчальний процес стає більш 

адаптивним та персоналізованим за рахунок використання тих методів і 

навчальних матеріалів, які найкраще задовольняють пізнавальні потреби 

учнів; допускаються варіації стосовно темпу виконання завдань задля 

відпрацювання певних навичок та якісного засвоєння навчального змісту [2].  

Змішаному навчанню властива персоналізація (індивідуалізація), 

досвідно-орієнтований характер навчання, високий рівень домагань та 

самоконтроль (Б. Грінберг, Р. Шварц, М. Хорн) [8]. Персоналізація 

(Personalization, індивідуалізація) полягає у врахуванні пізнавальних потреб та 

інтересів кожного учня. Досвідно-орієнтований характер (Mastery-based 

learning) передбачає надання учням можливості переходити до вивчення нової 

теми лише після якісного засвоєння попередньої теми та вироблення певних 

умінь та навичок; кожен учень має змогу навчатися у зручному для себе темпі. 

Високий рівень домагань (High expectations for pupils) передбачає 
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усвідомлення учнями необхідності встановлення жорстких вимог до себе у 

процесі навчання з метою досягнення високого рівня успішності. 

Самоконтроль (Pupil ownership) означає самостійний вибір учнями змісту та 

засобів навчання, самостійного здійснення контролю за успішністю 

оволодіння уміннями і навичками.  

Невід’ємною складовою змішаного навчання є використання цифрових 

освітніх ресурсів, які набувають абсолютно нових дидактичних властивостей 

(Т. В. Долгова): різноманіття форм подання навчального контенту та 

мультимедійності; надлишковості, різнорівневості і, як наслідок, 

варіативності; інтерактивності; гнучкості та адаптивності. Водночас, 

цифровим освітнім ресурсам мають бути притаманні й такі традиційні 

властивості як науковість, наочність, структурованість і системне викладення 

навчального матеріалу [1, 9].  

Реалізація змішаного навчання передбачає використання різноманітних 

типів цифрових ресурсів: інструментів для планування навчальної діяльності 

(електронних журналів, органайзерів); інструментів для створення спільнот 

(соціальних мереж); інструментів для співпраці (Google Docs, Word Online 

тощо); інструментів для комунікації та зворотного зв’язку (Edmodo, Hangouts, 

ZOOM, Meet, Skype тощо); інструментів для створення навчального контенту 

(Padlet, Educreations, Quizlet, QuizWhizzer, Kahoot!, МАЙСТЕР-ТЕСТ, 

ClassMarker тощо) цифрові колекції навчального контенту (Testorium, Mozaik, 

Оctagon Studio тощо) тощо. 

Узагальнюючи результати науковців і практиків, виділимо такі 

особливості змішаного навчання:  

– зміна акцентів у взаєминах педагога й учнів: учитель виконує роль 

тьютора, консультанта з певного навчального предмету; замість озвучування 

навчального матеріалу та опрацювання певних навичок, вчитель організовує 

навчальний процес; 

– пріоритет самостійної діяльності учнів (основу навчальної діяльності 

складає цілеспрямована, інтенсивна і контрольована самостійна робота; кожен 

учень може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним планом, 

https://www.edmodo.com/
https://hangouts.google.com/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
http://www.skype.com/ru/
https://ru.padlet.com/dashboard
https://www.educreations.com/
http://quizlet.com/
https://quizwhizzer.com/
https://getkahoot.com/
http://school84.zp.ua/master-test.net/
https://getkahoot.com/
https://www.testorium.net/
https://ua.mozaweb.com/
https://octagon.studio/
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комплексно використовуючи спеціальні засоби навчання та узгоджуючи 

можливість спеціального контакту з учителем; учень стає суб’єктом, якому 

допомагають навчатися);  

– організація індивідуальної підтримки кожному учневі як у процесі 

навчання в класі, так і під час спілкування у мережі за допомогою отримання 

зворотного зв’язку від учителя; 

– активне використання групової форми роботи (робота над проектами, 

організація дискусій, семінарів, форумів, електронних конференцій, які 

синхронні або асинхронні за часом);  

– використання цифрових ресурсів, що передбачає роботу з будь-яким 

контентом у будь-який час у режимі онлайн, відслідкувати свій рейтинг у 

електронному журналі, пройти тестування з метою перевірки власних знань із 

навчального предмету, ознайомитись із додатковими джерелами з теми за 

допомогою аудіо- чи відеоуроків, презентацій тощо.  

Отже, змішане навчання дає змогу розширити освітні можливості учнів 

за рахунок збільшення доступності і гнучкості освіти, врахування їх 

індивідуальних освітніх потреб, а також темпу і ритму освоєння навчального 

матеріалу; стимулювати формування активної позиції учня: підвищення його 

мотивації, самостійності, соціальної активності, в тому числі в освоєнні 

навчального матеріалу, рефлексії та самоаналізу і, як наслідок, підвищення 

ефективності освітнього процесу в цілому; трансформувати стиль педагога: 

перейти від трансляції знань до інтерактивного взаємодії з учнями, що сприяє 

конструюванню навчаються власних знань; індивідуалізувати і 

персоналізувати освітній процес, коли учень самостійно визначає свої 

навчальні цілі, способи їх досягнення, враховуючи свої освітні потреби, 

інтереси і здібності, а вчитель виконує роль помічника і наставника.  
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