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Онлайн навчання – навчання студента за комп’ютером , студент сам 
обирає місце для навчання, контролює час, ритм, послідовність завдань, 

що виконує
Офлайн навчання – взаємодія студента та викладача, а також інших 

студентів-колег по проекту 



ХАРАКТЕРИСТИКА  ТА  ЗАВДАННЯ 
ЗМІШАНОГО   НАВЧАННЯ

Очне 
навчання

Дистанційне 
навчання

Змішане 
навчання

Самостійна робота
Лекція

Практичне заняття
Лабораторна робота

Семінар

Тести,  читання 
базового матеріалу

Індивідуальне 
завдання, 

форум

Відео лекція –аналіз
лекції,

Практика –
індивідуальні 

завдання,
Форум –семинар

онлайн конференція







Розширити освітні можливості 
студентів

Стимулювати формування 
суб'єктивної позиції студентів

Трансформація стилю педагога

Персоналізація навчального 
процесу



Змішане навчання:

Двостороннє спілкування

Студент активний, залучений у 
навчальний процес

Студент знайомий зі структурою 
курсу 

Студент перебуває під 
керівництвом

Текст навчального посібника 
написаний у дружній формі

Студент застосовує набуті 
знання та навички

Завдання та вправи розміщенні 
по всьому тексту



Підготовка  до 
заняття

Перед заняттям

Під час заняття

Після заняття, 
вдома

Студенти використовують 
підручник, зошит
Викладач складає план заняття

Студенти обмежена інформація 
щодо теми заняття
Викладач припускає і узагальнює 
проблемні питання теми

Студенти слухають викладача

Викладач розповідає, показує

Студенти виконують домашню 
роботу, повторюють матеріал, але 
без зворотнього зв'язку
Викладач готує план наступного 
заняття

Студенти переглядають інтерактивні навчальні 
матеріали

Викладач готує навчальний контент

Студенти знають тему заняття та питання, на 
які хочуть отримати відповіді
Викладач знає, де студенти потребують 
допомоги

Студенти навчаються, відпрацьовують 
практичні навички і вміння, отримують 
зворотній зв’язок
Викладач фасилітатор , керує процесом
колективного розв'язання проблеми у групі

Студенти мають доступ до матеріалів заняття і 
продовжують застосовувати набуті навички 
після роботи в аудиторії
Викладач тьютор процесу навчання
(супроводжує студента в процесі 
індивідуального навчання)



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛІ
Студент вдома опрацьовує 
медіа-матеріали, надані 
викладачем

В аудиторії студенти виконують 
вправи для поглиблення 
матеріалу, що вивчали вдома

Викладач консультує, 
направляє, підтримує

Студенти можуть перевірити власну підготовку та покращити 
розуміння вдома, використовуючи медіа-інструменти для 
оцінювання та поглиблення інформації





Очне + 
дистанційне

Навчання + 
робота

Структурована + 
неструктурована 

моделі

перевернутий 
клас

бесіди 
зустрічі

Електронна 
пошта онлайн 
конференція

Використання 
алгоритмів при 

практичному 
виконанні

Комбінації змішаного навчання





1. Викладач доступний поза 
аудиторією

2. Навчатися можна в будь-
якому місці та в будь-який час

3. Дистанційний підхід

4. Індивідуальний контроль за 
навчанням





Поняття про мікро-навчання

Мікро-навчання це спосіб, 

в якому поняття та ідеї представлені в 

дуже маленьких фрагментах, 

на дуже коротких тимчасових

інтервалах, 

при необхідності, або в умовах

максимальної сприйнятливості.

Герхарда Гасслер

в 2004р запровадив термін 
«мікро-навчання» 



Приклади:

Робота в Twitter при короткочасній поїздці або очікуванні;

Перегляд останніх повідомлень в блозі на  перервах;

Перегляд відео про спосіб покупки залізничного квитка;

Коментар однокласників до спільної роботи;

Електронна пошта з інструкцією з мікро-навчання;

Повторення невеликих розділів курсу та підготовка до іспиту.

Мікро-навчання



Мікро-навчання

є ефективним, коли має такі

характеристики:

Для навчання необхідно освоїти окремі факти, епізоди.

Воно охоплює частину процесу або дії.

Потрібно просте або не дуже складне навчання.

Навчання відбувається при спільній роботі в 
дискусійному форумі.

Технології забезпечують доступ в будь-який час, в будь-
якому місці.



Форми мікро-навчання

читати текст, електронну пошту;

слухати підкаст;

дивитися інфографіку;

проходити тестування;

грати в мікро гру;

дивитися відео;

брати участь в твіт-чаті;

брати участь з симуляції;

отримувати допомогу в роботі;

читати блог;

отримувати допомогу в посібнику;

переглядати презентації в Power
Point та ін.



Основні кроки при створенні

мікро-навчання

Карта. Карта навчання для виявлення потреби студентів у навчанні для 
виконання навчальних заходів.

Розуміння. Розуміння потреби студентів у мікро моменті, коли вони 
потребують доступу до знань, оцінки і як зробити процес
навчання більш конкретним.

Контекст. Аналіз контексту, місця і часу мікро моменту для доставки 
налаштованого досвіду електронного навчання.

Оптимізація. Оптимізація досвіду електронного навчання.

Вимірювання. Необхідно вимірювати кожну хвилину, коли це
можливо, і використовувати кращі оцінки, коли точна міра
недоступна.



При створенні мікро-навчання

необхідно враховувати:

Мікродози повинні мати одну навчальну мету.

Бажано використовувати відео.

Навчальний матеріал повинен бути високої якості.

Час вирішує все. Відео має бути 5 хвилин або менше.

Доведіть, що навчання відбулася. Замість тестів множинного вибору
попросіть студентів продемонструвати свої знання.



Переваги мікро-навчання

Чим більше студент знає, тим більше він пам'ятає;

Мікро-курси – це цілеспрямовані та практичні знання;

Мікро-курси доступні онлайн в будь-який час, в будь-якому
місці;

Мікро-курси вчать, а не повідомляють.





ВИСНОВКИ

Змішане  (гібридне)  навчання  через  комбінації  найкращих  сучасних 
педагогічних  підходів  та  технологій,  методів  може  забезпечити  
синергетичний ефект  та високу  ефективність  навчання,

формувати  нову  особистість  21  століття. 

Але  для  цього, враховуючи велику варіативність, 
дозмішаногонавчаннятреба відноситись як до системи. 

Це вимагає підвищення кваліфікації викладача та  
поступової підготовки студента  до навчального процесу у нових умовах.
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