
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: 
СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Надія ВІНІЧЕНКО,
викладач ДНЗ «Харківський регіональний 
центр професійної освіти поліграфічних 
медіатехнологій та машинобудування»



Перехід до дистанційного
навчання пройшов в
екстреному режимі, а якість
навчання у більшості випадків
залишала бажати кращого.

Але були і плюси: обставини
змусили педагогів з усіх
куточків планети вкласти свій
творчий і професійний
потенціал в онлайн-освіту.

Ніколи ще наукове
співтовариство не витратило
стільки сил на те, щоб
придумати ефективні моделі
дистанційного навчання.



ОЧНЕ

НАВЧАННЯ

Питання «Що ефективніше?» не має сенсу.

ONLINE

НАВЧАННЯ

Важливіше зрозуміти:
«Як правильно комбінувати формати і інструменти,
щоб домогтися найкращого результату?»



Офлайн-
технології

Онлайн-
технології

Викладачі

Застосування онлайн-технологій
робить навчання технологічнішим.
Технології можуть як покращити,
так і погіршити його ефективність, а
отже, потрібно ґрунтовно
опрацювати всі теоретичні та
методичні засади викладання.

Для якісного змішаного
навчання в конкретній дисципліні
необхідно обрати: які види
активностей матимуть найкращий
ефект онлайн, а які — за
безпосереднього контакту, в якому
обсязі та в якій послідовності.



Ініціація змішаного навчання

в нашому навчальному закладі 

І етап

Створення робочої групи та 
проведення аналізу поточної ситуації.



Ініціація змішаного навчання

в нашому навчальному закладі 

ІІ етап

Налагодження двосторонньої комунікації
з педагогічними працівниками
та здобувачами освіти.



етап

ІІІ

Налагодження 

підтримки 

викладачів

та учнів

Підтримка для 

здобувачів освіти 

включає:

допомогу в роботі з навчальною 
платформою та інтегрованими 
до неї інструментами;

Підтримка для 

викладачів

та працівників 

закладу включає:
реєстрацію здобувачів на курсі;

методичну підтримку;

допомогу в роботі з 
навчальною платформою 
та інтегрованими до неї 
інструментами;

роботу з мотивацією, 
труднощами, конфліктами, 
навчання ефективного 
розподілу часу для уникнення 
перевтоми.

методичну підтримку
(як навчатися, як правильно 
цитувати, ефективне читання, 
академічне письмо тощо);

психологічну підтримку 
(допомога з організацією та 
розподілом часу, мотивація, 
перевтома тощо).



КУРС «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

У курсі розглянуто поняття «академічна 

доброчесність» та зосереджено увагу на тому, як 

вчитель/вчителька може сприяти формуванню 

культури академічної доброчесності в учнів.

РИЗИКИ В КОНТЕКСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Дотримання

академічної доброчесності

КУРС

«Про 

дистанційний та 

змішаний 

формати 

навчання»



Ініціація змішаного навчання

в нашому навчальному закладі 

VІ етап
Вибір навчальної платформи та 
інтегруванні її з внутрішніми 
інформаційними системами.



ДИСЦИПЛІНА

Віртуальне навчальне середовище

лекції

опитування

завдання

тести

відеоуроки



Планування навчального процесу

Вибір моделі змішаного навчання.
Я обрала Ротаційну модель — ротація за станціями.

Під час роботи над темою аудиторія
поділяється на зони:
o Перша зона — простір для роботи онлайн.
o Друга зона — для проєктної роботи.
o Третя зона — для роботи з вчителем.
o Четверта зона — для індивідуальних завдань.



Планування навчального процесу

Створення контенту.
Для планування я склала таблицю



Wordwall, дозволяє створювати вікторини, вправи
на співставлення, ігри зі словами;

Mentimeter — інструмент голосування, який
забезпечує миттєвий зворотний зв’язок від
аудиторії;

Для актуалізації опорних знань:

LearningApps — онлайн застосунок зворотного зв’язку;

Quizizz — онлайн-інструмент для створення тестів вікторин.



Самостійне опрацювання матеріалу уроку
Заповнення конспекту



Групова робота учнів

Інтерактивна дошка Jamboard Ментальні карти Mindmeister

Хмара тегів WordArt



Оцінювання отриманих знань та навичок

Сервіс Edpuzzle
Інтерактивні вікторини
Learning Apps

Інтерактивні
вправи Wordwall

Інтерактивна
дошка Jamboard



• покращення навчального процесу;
• можливість зробити навчання

індивідуальним, враховуючи можливості
кожного учня;

• активну взаємодію викладачів та 
здобувачів освіти;

• підсилення цифрових навичок не лише учнів, 
але й викладачів;

• різноманітність способів подачі
навчального матеріалу.

За умови готовності викладачів до масового

впровадження змішаного навчання,

вся система професійної (професійно-технічної) 

освіти отримає:



Дякую за увагу
Викладач Надія Вініченко


