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В епоху цифрового суспільства серед основних завдань вищої школи є
організація освітнього процесу на засадах компетентнісного та особистісно
орієнтованого підходів, яка б дозволяла стимулювати студентів до навчальної
діяльності і креативності з використання інформаційнокомунікаційних
технологій (ІКТ), розвивати навички володіння ІКТ суб’єктів освітнього
процесу, моделювати роботу і навчальну діяльність студентів, сприяти розвитку
їхніх здібностей до самоосвіти та співробітництва засобами ІКТ. До такої форми
організації можна віднести змішане навчання.
Технологічною основою моделі змішаного навчання є сучасні
інформаційнокомунікаційні технології навчання (ІКТН), серед яких провідне
місце
посідають
інноваційні
педагогічні
технології
електронного,
дистанційного та мобільного навчання. Це відображено в працях В. Ю. Бикова,
І. С. Войтовича, Н. В. Морзе, В. В. Осадчої, К. П. Осадчої, С. О. Сисоєвої,
С. О. Семерікова, Є. М. СмирновоїТрибульскої, Ю. В. Триуса та ін. Питання
побудови систем змішаного навчання розглядали А. М. Стрюк, Х. К. Стейкер,
М. Б. Хорн та ін. Теоретичний та практичний аспекти впровадження змішаних
форм навчання) в освітній процес відображено в працях В. М. Кухаренка,
О. О. Рафальської, Н. В. Рашевської, О. М. Спіріна, Ю. В. Триуса та ін.
Змішана навчальна діяльність, як навчальна методика перебуває на
ранньому етапі свого становлення в сфері інновацій, оскільки більшість
організацій досі знаходяться в процесі розробки та перевірки її етапів.
Метою статті є виявлення особливостей змішаного навчання; визначення
ролі студента і викладача, їх взаємодії у процесі змішаної навчальної діяльності.
Відповідно до розробленої Інститутом Крістенсена (Christensen Institute)
концепції змішане навчання визначається, як офіційна навчальна програма,
за якою студент (учень) навчається наступним чином: частка навчального
процесу припадає на онлайн навчання, яке передбачає елемент самоконтролю
студентом у виборі часу, місця, методів і / або темпу навчання; незначна частка
навчального процесу припадає на навчання віддалене від дому у
спеціалізованих закладах під наглядом / керівництвом когось; навчальний
процес передбачає взаємоузгодженість та модальність між навчальними
діяльностями кожного студента (учня) впродовж вивчення курсу чи предмета, з
метою забезпечення інтегрованого навчального досвіду [5, с.3]. В контексті
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організації ІКТпідготовки майбутніх учителів математики змішане навчання
будемо розуміти як цілеспрямований процес формування їх ІКТ
компетентності в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної
діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі використання і взаємного
доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного і
мобільного навчання при наявності самоконтролю студентом часу, місця,
методів і / або темпу навчання.
Відштовхуючись від проблем впровадження змішаного навчання у середні
та вищі навчальні заклади потрібно підібрати модель навчання, яка для цього
найкраще підходитиме. В науковій і педагогічній літературі зустрічаються такі
моделі змішаного навчання: ротаційні моделі (rotation modal), гнучка модель
(Flex model), модель «Зроби сам» (SelfBlend), модель збагаченого
віртуального навчання (Online Driver або Enriched Virtual model) [3, c.168].
При переході від традиційного навчання в аудиторіях до онлайн навчання
зростає частка використання ІКТ та відповідно збільшується степінь свободи і
відповідальності студента (рис. 1).
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Рис. 1. Зміни, що відбуваються у процесі переходу від традиційного до
змішаного та дистанційного навчання [2, с.24]

Зміна форми організації навчання приводить до зміни ролі викладача. У
дистанційному навчанні викладач стає тьютором, який «здійснює методичне
керівництво навчальним процесом, відповідає на питання студентів і проводить
перевірку результатів їх тестування зі своєї дисципліни» [1, с.50], а в змішаній –
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фасилітатором. Поняття «фасилітатор» введене К. Роджерсом, який вчителя
називає фасилітатором спілкування, вважає, що він має допомогти учневі
вчитися, увиразнити себе як особистість, зацікавити, підтримати під час пошуку
знань [2, с.21]. Це означає, що викладач є дослідником, розробником,
інтегратором, керівником і тьютором одночасно (рис. 2) [4, с.2].
Викладач при змішаному навчанні

Традиційний викладач
• Планує навчання.
• Оцінює
новий
навчальний план.
• Виявляє нові ресурси
для
навчання
студентів.
• Розробляє
заняття,
теми
і навчальні
матеріали.
• Підбирає джерела і
матеріали
для
студентів.
• Корелює зміст курсу
відповідно до потреб
студентів.
• Керує групою.
• Тестує нові технології
та методи навчання.
• Оцінює
успіхи
студента.
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• Використовує
показники
для
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змішаного
навчання,
впроваджує
і
випробовує нові підходи та засоби для
персоналізації навчання.
• Розробляє, тестує та
вдосконалює
навчальний план разом з навчальним
підходом і подачею матеріалу залежно від
потреб студента. Пілотний проект може
зазнати удачі або краху.
• Визначає і фіксує ефективність, недоліки,
обмеження та відповідність технічних
засобів.
Інтегратор
• Використовує існуючий зміст навчання,
технології (віртуальні та візуальні) навчання
і дані для створення найоптимальніших
напрямів навчання.
• Систематизує підхід до планування /
складання змісту і навчальних підходів
(методології та методики навчання).
• Заздалегідь ділиться своїми знаннями /
навчальними підходами з колегами.
Керівник, Тьютор
• Впроваджує навчальний підхід (технологію
чи методику), визначений та розроблений
іншим суб’єктом навчального процесу,
розрізняючи
та адаптуючи по мірі
необхідності в режимі реального часу.
• Використовує дані для вибору або
регулювання напрямів навчання студента;
може
встановлювати
зі
студентами
партнерські стосунки для відбору / розвитку
напряму навчання.

Рис. 2. Противага ролі викладача в традиційній та змішаній формі
навчання відповідно до TNTP

До переваг змішаного навчання можна віднести: реалізацію
компетентнісного та особистісноорієнтованого підходів в освітньому процесі;
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оптимальний розподіл освітніх ресурсів; покращення і підвищення якості
комунікації та взаємодії між студентами і викладачами; розвиток здатності у
майбутніх учителів самостійно організовувати та планувати роботу, отримувати
і аналізувати знання, шукати і відбирати інформацію, приймати рішення,
займатися самоосвітою з використанням ІКТ. До недоліків змішаного навчання
слід віднести: нерівномірну і неоднорідну комп’ютерну грамотність суб’єктів
освітнього процесу; низький рівень володіння інформаційнокомунікаційними
технологіями; значна степінь залежності процесу навчання від техніки,
Інтернету, стабільності онлайнрежиму, безлімітних тарифів тощо; значні
затрати часу на створення відеоматеріалів, навчальних програм і модулів для
тестування, організації та проведення онлайнконференцій, вебінарів тощо.
Однак, матеріальні витрати можна істотно зменшити за рахунок безплатних
контентів: навчальноконтролюючі програми, електронні книги, навчальні
аудіо та відеоматеріали тощо.
Проведений аналіз показав, що при організації освітнього процесу в
умовах змішаної навчальної діяльності, повністю реалізує студентоцентрований
підхід, коли викладач всю свою діяльність спрямовує на розвиток
індивідуальних особливостей кожного студента, є наставником, консультантом
у пошуку і генеруванні нових знань кожним студентом. Відповідно у студента
розвиваються впевненість, самостійність, здатність і готовність керувати своїм
навчанням, як для успішного завершення освітньої програми чи курсу, так і
навчання протягом життя. В подальшому планується розробка дидактичних та
методичних матеріалів в умовах змішаної начальної діяльності для формування
ІКТкомпетентності майбутніх учителів математики.
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Анотація. У статті розглянуто особливості організації змішаної навчальної
діяльності. Описано характеристики та особливості зміни ролі суб’єктів освітнього
процесу при переході від традиційної до змішаної моделі. Визначено переваги та
недоліки змішаної навчальної діяльності відповідно до функцій в ній викладача і
студента.
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