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ЗМІШАНЕ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ДОСТУПУ ДО
ЯКІСНОЇ ОСВІТИ
Анотація. В статті розглядається термінологія змішаного та дистанційного навчання,
теорія і методика дистанційного навчання, котра повинна враховувати зміни, які
відбулися в освітній інформаційній структурі сучасного суспільства, що зумовлює
актуальність розробки та впровадження нових освітніх послуг, створених на базі ІКТ та
дистанційних технологій. Дистанційне навчання сьогодні є особливо актуальним у сфері
підготовки молоді, які мають різний віковий, культурний, соціальний рівень та різні
мотиви навчання. Дистанційне навчання може розглядатися як засіб модернізації системи
навчання. Аналізується структура онлайн та очної форм навчання, тенденції щодо
впровадження змішаної форми навчання.
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Дана статистика свідчить про те, що українці прагнуть якісного рівня навчання,
але стан системи освіти та низький рівень впровадження ІКТ перешкоджають
встановленню високого ступеня навчання в український державний устрій.
В умовах ускладненої ситуації української освітньої системи, актуально
розглянути змішану та дистанційну форму навчання, порядок їх застосування та
переваги використання.
Аналіз наукових досліджень, на які спирається автор. Проблематику змішаної
та дистанційної освіти у своїх роботах вивчали Дж. Мунен, А. С. Бурмістрова, Н. М.
Болюбаш, В. П. Демкин, В. Ю. Гнезділов, В. П. Голубєва, І. М. Ільїна, О. Г. Кіріленко,
М. В. Коваль, Н. І. Муліна, В. Г. Маняхіна, О. В. Мірзабекова, О. Ф. Мусійовська, Н.
Ю. Найдєнова, Е. Б. Новікова, Є. М. Смирнова-Трибульска, Н. Ф. Телешева, О. В.
Хмель, І. В. Холодкова, П. І. Підкасистий, С. В. Шокалюк, Р. В. Шульміна, Б. І.
Шуневич та ін.
Blended Learning - так зветься мовою оригіналу поняття "змішане навчання".
Вперше, дана термінологія була створена та введена в лексикон американським
Interactive Learning Center, у 1999 році [7]. Тлумачення дієслова "blend", в кожного з
розглянутих авторів, різне. Наприклад, Є. М. Смирнова-Трибульска називає його
гібридним [9], Дж. Мунен – гнучким [10], Н. В. Рашевська – змішаним [8], а Б. І.
Шуневич – комбінованим навчанням [7].
На відміну від попередньо розглянутих авторів, Н. М. Болюбаш вважає терміни
«змішане навчання», «комбіноване навчання», «гібридне навчання» синонімами та
тлумачить їх зміст таким чином: "поєднання дистанційного та електронного
мережевого навчання з традиційними формами навчання: очною та заочною" [2].
Виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені. До питань
змішаного та дистанційного навчання, які залишаються невирішеними відносяться:
– Цілковита гарантія безпеки даних студентів та викладачів.
– Відсутність персонального підходу до кожного з учнів.
– Швидкий технологічний прогрес у сфері освіти і, як наслідок, стрімкий ріст
конкурентів на ринку, перенасичення пропозиціями, застаріла інформація тощо.
– Традиційна освіта формує базову модель поведінки у студентів, що заважає
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якісно сприймати матеріал дистанційного та змішаного навчання.
Мета статті – аналіз впровадження дистанційного навчання.
Завдання статті:
– Дослідження понять "дистанційної" та "змішаної" освіти.
– Самостійна робота студентів, як важливий компонент навчання.
– Складення рекомендацій щодо застосування дистанційного та змішаного
способів навчання, як доступу до якісної освіти.
Виклад основного матеріалу. Є.С. Полат дає таке визначення поняттю
"дистанційне навчання": взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, що
висвітлює всі притаманні навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи,
організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет-технологій [1].
Дистанційне навчання проходить онлайн, за допомогою Інтернет-технологій, та в
більшості випадків має форму дистанційного курсу. Тобто, як і в випадку очного
навчання, дистанційні заняття мають заплановану програму і структуровану систему
надання інформації.
Дистанційні курси мають трирівневу структуру:
– Навчання за допомогою ІКТ (комп'ютер, смартфон). В цьому випадку студент
самостійно вирішує поставлені задачі.
– Взаємодія з викладачем, за допомогою ІКТ.
– Співробітництво з провідними експертами досліджуваної спеціальності, за
допомогою ІКТ.
Назва "змішане навчання" набула популярності після появи й публікації книги
"Довідник змішаного навчання" Бонкома і Грема. Крім того, що для появи змішаного
навчання потрібно поєднати традиційні та ІКТ технології, автори книги винайшли три
категорії "освітніх сумішей" [11]:
– Створення суміші - на даному етапі у традиційну модель освіти додаються
компоненти дистанційного навчання, які вирішують деякі проблеми.
– Збільшення суміші - зміни без радикальних перетворень. Наприклад, пошук
додаткового матеріалу в Інтернеті, доступ до лекцій в онлайн режимі.
– Модифікація суміші - слухачі лекцій перетворюються на тих, хто самостійно
вирішує завдання у потрібний йому час. Така можливість з'являється завдяки
розвитку ІКТ.
Змішане навчання об'єднує інструменти очного та дистанційного навчання у тих
пропорціях, які найкраще підходять до конкретної ситуації. Традиційне навчання
"лікує" недоліки дистанційних занять, і навпаки, онлайн освіта повністю виключає
проблеми очного навчання.
З вище наведеного можна говорити, що важливе місце в системі дистанційного
навчання належить самостійній роботі студентів. Тому організації самостійної роботи
належить приділяти особливу увагу. В. М. Шейко пропонує базову модель організації
самостійної роботи студентів в системі дистанційної освіти. Модель складається з п’яти
етапів, кожен з яких має свою специфіку організації та змісту діяльності. Перший етап
є підготовчим, другий етап – пропедевтичний, третій – теоретичний, четвертий –
навчально-практичний, п’ятий – звітно-практичний. На першому етапі здійснюється
підготовка до самостійної роботи, розробляється координаційний план самостійної
роботи студентів: бюджет вільного часу на самостійну роботу студентів, щотижневий
графік самостійної роботи, тематичний план самостійної роботи, рекомендації щодо
роботи з літературою, комп’ютером, аудіо- та відеоносіями. На другому етапі робота
спирається на навчальну програму з використанням навчального фільму, який вводить
студентів у вивчення курсу та основних рекомендацій щодо роботи з курсом. На
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третьому етапі використовуються підручники, додаткова література, оглядовий курс
лекцій, дається методичний коментар до практичної діяльності з курсу. На четвертому
етапі використовуються хрестоматії, практикуми, збірники вправ, відбувається
самоконтроль засвоєння знань. На п’ятому етапі передбачено виконання письмових
робіт: рефератів, контрольних, курсових робіт, здійснюється конспектування,
анотування додаткової літератури. Отже, цю базову модель можна взяти за основу для
розробки моделі організації самостійної роботи в контексті дистанційного навчання.
Тому, для вирішення проблем дистанційного навчання, було створено змішану
форму вивчення матеріалу. Змішані підходи до навчання виявилися одними з
найпопулярніших технологій сьогодення, тому що дозволяють скористатися гнучкістю
і зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного класу [6]. Можна
виділити шість причин використання змішаного навчання [12]:
– Високий педагогічний рівень.
– Доступ до знань.
– Соціальна взаємодія.
– Персональна дія та мотивація.
– Економічна ефективність.
– Простота перегляду.
Висновки. Тенденції до зростання ролі самостійної роботи студентів, розмиття
меж між різними формами організації навчання внаслідок широкого використання
засобів ІКТ привели до появи змішаного навчання – педагогічно виваженого поєднання
технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання,
спрямованого на інтеграцію аудиторного та позааудиторного навчання. За такого
означення змішане навчання реалізує системні принципи відкритої освіти: мобільності
учасників навчального процесу, рівного доступу до освітніх систем, надання якісної
освіти, формування структури та реалізації освітніх послуг.
Важливим аспектом впровадження дистанційного навчання є створення єдиного
інформаційно-освітнього простору для навчального процесу щодо підготовки
студентів.
– Співпраця є ключовим компонентом, оскільки включається в діяльність студентів
переглядом усієї програми й вимагає кваліфікованого супроводу та якісного
курсу.
– Вивчення соціальних сервісів стає все більш важливим з точки зору пізнання.
– Неофіційний досвід навчання є частиною проекту, а не просто побічним
продуктом.
– Електронні ресурси змінюють роботу й навчання і необхідно переглянути та
переробити старі процеси.
Перспективи подальших досліджень: розробити модель системи змішаного
навчання у ВНЗ України; виділити засоби інформаційно-комунікаційних технологій,
спрямованих на реалізацію змішаного навчання; розробити систему управління
змішаним навчанням, що ураховує особливості організації навчального процесу у ВНЗ
України.
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