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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: ОГЛЯД СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена аналізу сучасного досвіду впровадження змішаного навчання у практику професійної
підготовки майбутніх фахівців в України. Проаналізовано наукові праці українських вчених у науковометричних
базах даних та пошуковій системі повних текстів наукових публікацій Google Scholar. На основі аналізу результатів пошуку у базах даних наукових публікацій Web of Science та Scopus, а також Google Scholar підтверджено
зростання кількості статей українських авторів з тематики змішаного навчання за останні 3 роки. Виділено основні тематики сучасних українських досліджень з проблем змішаного навчання: загальнотеоретичного
характеру щодо змішаного навчання; роль викладача (тьютора) у змішаному навчанні; змішане навчання на різних освітніх рівнях (бакалаврат, магістратура, доктор філософії); застосування технологій змішаного навчання у процесі викладання певної дисципліни; організація змішаного навчання у профільних закладах вищої освіти
(медичних, військових тощо); професійна підготовка в умовах змішаного навчання; формування компетентностей засобами технологій змішаного навчання; вирішення психологічних проблем в ході впровадження змішаного
навчання; дослідження результатів впровадження змішаного навчання в освітній процес закладів вищої освіти;
питання використання різних інформаційно-комунікаційних технологій у змішаному навчанні. У результаті теоретичного дослідження виявлено широке різноманіття тематики наукових праць українських науковців щодо
впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти України. Констатовано, що теоретичним аспектам
змішаного навчання присвячено багатьох наукових досліджень, а за останні 3 роки зросла кількість публікацій
спрямованих на висвітлення практичного досвіду впровадження змішаного навчання та психологічних наслідків
цього для викладачів і студентів у системі закладів вищої освіти України.
Ключові слова: змішане навчання, професійна підготовка, професійна освіта, аналіз досвіду.
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ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF BLENDED LEARNING:
A REVIEW OF CURRENT PRACTICE OF VOCATIONAL TRAINING
OF FUTURE PROFESSIONALS IN UKRAINE
The research paper is devoted to the analysis of modern experience of introduction of blended learning in the
practice of vocational training of future specialists in Ukraine. We analyzed the scientific works of Ukrainian scientists
in scientometric databases and in the search engine for full texts of scientific publications Google Scholar. Based on the
analysis of search results in the databases of scientific publications Web of Science and Scopus, as well as Google Scholar,
the growth of the number of articles by Ukrainian authors on the topic of blended learning over the past 3 years has
been confirmed. The main topics of modern Ukrainian research on the problems of blended learning are highlighted: the
general theoretical nature of blended learning; the role of the teacher (tutor) in blended learning; the blended learning at
different educational levels (bachelor's, master's, doctor of philosophy); the application of blended learning technologies
in the process of teaching a certain discipline; the organization of blended education in specialized institutions of
higher education (medical, military, etc.); the vocational training in a blended learning environment; the formation of
competencies by means of blended learning technologies; solving psychological problems during the implementation of
blended learning; the research of the results of the introduction of blended learning in the educational process of higher
education institutions; the issues of using different information and communication technologies in blended learning. As
a result of the theoretical research, a wide variety of topics of scientific works of Ukrainian scientists on the introduction
of blended learning in higher education institutions of Ukraine was revealed. It was stated that many scientific studies
are devoted to the theoretical aspects of blended learning, and over the past 3 years the number of publications aimed at
highlighting the practical experience of blended learning and its psychological consequences for teachers and students
in higher education in Ukraine.
Key words: blended learning, vocational training, vocational education, experience analysis.

Постановка проблеми. Проблема доцільного провадження та ефективного використання технологій змішаного навчання постала
з появою таких інформаційно-комунікаційних
технологій, за допомогою яких можна було реалізувати його у дистанційному режимі. Нагаль-
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ною ж ця проблема стала останні 3 роки під
час пандемії COVID-19. Це спричинило появу
нових досліджень щодо технологій змішаного
навчання. Пошук у базах даних наукових публікацій Web of Science та Scopus підтверджує
зростання кількості статей українських авто-
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рів з тематики змішаного навчання за останні
3 роки (таб. 1, таб. 2).
Таблиця 1
Кількість українських статей з тематики
змішаного навчання у Web of Science

Рік
видання
2021
2020
2019
2018
2017

Кількість
записів
24
12
9
9
10

Відсоток від загальної
кількості (67)
»
»
»
»
»

Таблиця 2
Кількість українських статей з тематики
змішаного навчання у Scopus

Рік
видання
2021
2020
2019
2018
2017

Кількість
записів
31
25
11
4
1

Відсоток від загальної
кількості (72)
»
»
»
»
»

Пошук у Google Scholar також засвідчує цю
тенденцію (Таб. 3).
Таблиця 3
Кількість українських статей з тематики
змішаного навчання у Google Scholar

Рік
видання
2021
2020
2019
2018
2017

Кількість
записів
6 970
6 760
4 370
4 270
3 840

Відсоток від загальної
кількості (18 400)
»
»
»
»
20,9 %

Аналіз останніх досліджень із проблеми.
Змішане навчання не є новою технологією. Її
різні аспекти розглядалися низкою зарубіжних
(L. Futch (Futch, 2005), C. R. Graham (Graham,
2006), A. A. Okaza (Okaza, 2015),) та українських
науковців (К. Л. Бугайчук, С. А. Волошинов,
В. М. Кухаренко, Г. В. Ткачук та ін.). Проте пандемія COVID-19, що спричинила масовий перехід всіх закладів освіти, у тому числі і вищих, на
використання виключно дистанційних технологій
або їх поєднання з традиційним навчанням (змішане навчання).
Постало питання: що нового було досліджено
українськими науковцями щодо впровадження й
використання технології змішаного навчання у
закладах вищої освіти. Тому за мету дослідження
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

було обрано вивчення, аналіз та узагальнення
сучасних українських досліджень щодо досвіду
проведення освітнього процесу в умовах змішаного навчання у закладах вищої освіти України.
Виклад основного матеріалу. Аналіз результатів пошуку наукових статей у Google Scholar
та базах Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, Web of Science та Scopus був
спрямований на визначення найбільш актуальних
досліджень, що з’ясовувалось на основі таких
критеріїв: відповідність тематиці пошуку (статті
про досвід змішаного навчання на 1-2 рівні вищої
освіти України), дата публікації (з 2019 року), відкритий доступ до повного тексту публікації, кількість цитувань (за найбільшою кількістю у базі),
практичне значення (наявності опису моделі,
методики чи методичних підходів, експериментального дослідження).
На основі аналізу отриманих результатів було
об’єднано статті за подібною тематикою у такі
групи:
1) загальнотеоретичного характеру щодо змішаного навчання;
2) роль викладача (тьютора) у змішаному
навчанні;
3) змішане навчання на різних освітніх рівнях
(бакалаврат, магістратура, доктор філософії);
4) застосування технологій змішаного навчання
у процесі викладання певної дисципліни;
5) організація змішаного навчання у профільних закладах вищої освіти (медичних, військових
тощо);
6) професійна підготовка в умовах змішаного
навчання;
7) формування компетентностей засобами технологій змішаного навчання;
8) вирішення психологічних проблем в ході
впровадження змішаного навчання;
9) дослідження результатів впровадження змішаного навчання в освітній процес закладів вищої
освіти;
10) питання використання різних інформаційно-комунікаційних технологій у змішаному
навчанні.
Проаналізуємо наукові праці кожної з наведених вище груп. У статті В. А. Мізюк (Мізюк,
2019) на підставі формулювань змішаного
навчання визначено такі ознаки змішаного
навчання: 1) форма навчання відноситься до традиційного в межах діяльності освітніх установ;
2) це процес здобуття знань, умінь та навичок
у межах певної навчальної дисципліни, частина
якого реалізується у віддаленому режимі; 3) під
час вивчення навчальної дисципліни використо-
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вують інформаційно-комунікаційні технології та
технічні засоби навчання; 4) навчальні матеріали,
які забезпечують електронне навчання, розміщені
у вільному просторі Інтернет чи віртуальному
просторі закладу; 5) воно є персоналізованим,
тобто спрямоване на врахування індивідуальних
потреб кожного студента. Щодо останньої ознаки
слід зазначити, що персоналізоване навчання
більшість науковців (Оадчий та ін., 2021) розрізняє від індивідуалізованого, яке враховує індивідуальні особливості студентів. Зокрема Б. Брей
та К. МакКласкі зазначають, що відмінність між
персоналізацією, диференціацією та індивідуалізацією навчання полягає в тому, що перший підхід є зорієнтованим на учня, а другий і третій – на
вчителя (Bray, McClaskey, 2012). Отже, змішане
навчання має бути і персоналізованим (адаптація навчання до поточної ситуації, характеристик
та потреб студентів, щоб допомогти їм досягти
якнайкращого прогресу та результатів навчання)
й індивідуалізованим (навчання з урахуванням
індивідуальних особливостей групи студентів, що
схожі за певним набором характеристик).
Дослідження ролі викладача (тьютора) у змішаному навчанні не набули широкого поширення
в Україні. Зокрема одне з них детально висвітлено
сутність діяльності тьютора у дистанційному
навчанні та коротко – у змішаному (Кухаренко,
2019: 101-102). Автори описують функції управління змішаним навчанням, що здійснюється
через систему управління навчанням (управління
навчанням під керівництвом інструктора, управління взаємодією учнів після завершення програми навчання, ефективне управління навчальною діяльністю, управління віртуальним класом,
адміністративне управління), вимоги до викладачів у змішаній моделі навчання (готовність
до навчання, відкритість для нових стратегій
навчання, лідерські якості) та чотири ролі тьютора у змішаному класі (майстер у студії, адміністратор, навчання консьєржа, куратор навчання).
Науковці розгладять аспекти змішаного
навчання на різних освітніх рівнях (бакалаврат, магістратура, доктор філософії). Зокрема на
основі аналізу досвіду змішаного навчання при
викладанні дисциплін для магістрів професійної
освіти науковцями (Осадча та ін., 2020) виділено
моделі змішаного навчання: модель організації
змішаного навчання з технічних дисциплін; методична система практично-технічної підготовки
майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання; модель організації змішаного
навчання при проведенні педагогічної практики
майбутніх учителів інформатики. Авторами також
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подано рекомендації щодо ефективного впровадження змішаного навчання в процесі професійної підготовки магістрів професійної освіти.
Найвагоміший внесок зроблений науковцями
щодо питання застосування технологій змішаного навчання у процесі викладання дисциплін.
У статті (Spirin et al., 2019) розглядається використання змішаного навчання як ефективної методології заохочення співпраці студентів у процесі
вирішення практичних завдань та як засобу розвитку їх основних професійних навичок. Автори
описали педагогічні підходи та методи змішаного
навчання, а саме: поєднання навчання «віч-навіч» та дистанційного, партнерство членів групи,
розвиток навичок групової роботи, гетерогенне
групування, комбіноване використання індивідуального оцінювання та оцінювання однолітків,
моніторинг викладачем роботи студентів, орієнтований на завдання підхід, шанс кожного члена
групи бути лідером, необхідність зворотного
зв'язку. Також дослідниками у цій науковій праці
слушно запропоновано використовувати приватні
та публічні хмарні технології в інтегрованій академічній хмарі для підтримки впровадження групової методології у навчальний процес.
З метою уникнення інформаційного перевантаження студентів, що обумовлено потребою у
вивченні великих обсягів інформації за обмежений
відрізок часу, автори дослідження (Gumennykova
et al., 2020) пропонують цикл створення навчального курсу для змішаного навчання базувати на
основі методик проектування з шести основних
етапів: 1) аналіз (потреб, умов, цілі); 2) проєктування (підготовка планів, розробка прототипу,
вибір базових рішень); 3) розвиток (перетворення
планів, прототипів і сценаріїв у готовий матеріал); 4) впровадження (використання навчальних матеріалів розробленого курсу в навчальному процесі); 5) оцінювання (оцінювання курсу
викладачами, оцінювання навчального матеріалу,
контроль ефективності навчання); 6) коригування
(зміни курсу, оновлення навчальних матеріалів,
модернізація застосовуваних методів).
Актуальною проблемою постає організація
змішаного навчання у профільних закладах вищої
освіти (медичних, військових тощо). Зокрема
показовим є досвід співробітників кафедри загальної практики сімейної медицини та внутрішніх
хвороб Запорізького державного медичного університету (Михайловська та ін., 2019), якими
впроваджено у навчальний процес 11 онлайн курсів для студентів різних спеціальностей та років
навчання. Курси збагачені презентаціями, відеолекціями, силабусами, теоретичним матеріалом
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з урахуванням специфіки навчання для студентів
різних спеціальностей, містять алгоритми ведення
хворих, тестові та ситуаційні задачі з варіантами їх
вирішення, що надає можливість зробити онлайн
курс інтерактивним і наочним. Окрім онлайн-курсів, на кафедрі розроблені та активно впроваджені
електронні навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни, які містять усю необхідну інформацію для повноцінного засвоєння матеріалу, а
також електронні посібники зі зручною системою
навігації. Такі навчальні матеріали допомагають
ефективно організувати освітній процес в умовах
змішаного навчання у медичному закладі.
Стосовно наукових праць щодо професійної підготовки в умовах змішаного навчання, то
вагомим дослідженням є дисертація Т. Б. Бикової
(Бикова, 2021), в якій запропоновано розв'язання
наукового завдання, що полягає в теоретичному
обґрунтуванні й експериментальній перевірці
дієвості педагогічних умов професійної підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання
швейного профілю із застосуванням змішаного
навчання. Авторкою зокрема розроблено методику реалізації педагогічних умов, що передбачає:
актуалізацію та вдосконалення базових знань студентів щодо функціональних можливостей засобів цифрових технологій; залучення студентів до
участі в тренінгу «Змішане навчання: на шляху до
успіху»; спрямування викладачів на підвищення
кваліфікації та самоосвітню діяльність щодо
опанування основ змішаного навчання; реалізацію професійної підготовки майбутніх майстрів
виробничого навчання за моделями змішаного
навчання; використання дидактичного потенціалу
систем організації навчання та сукупності доступних інструментальних засобів (месенджери, блоги,
мобільні додатки, сайти чи вебсторінки тощо).
Науковці розглядали також питання формування компетентностей засобами технологій змішаного навчання. Зокрема працеохоронної компетентності майбутніх учителів (К. П. Осадча
(Осадча, 2021)), цифрової компетентності викладачів (С. А. Волошинов, Г. В. Попова (Волошинов, Попова, 2019)), предметної компетентності
здобувачів вищої освіти (І. С. Ліннік, С. В. Мохун
(Ліннік, Мохун, 2021)).
На дослідження і вирішення психологічних
проблем в ході впровадження змішаного навчання
спрямована низка наукових праць українських
науковців. Зокрема вплив освітнього середовища на психічне здоров’я студентів у процесі
навчання в період пандемії COVID-2019 проаналізовано О. В. Казанніковою (Казаннікова, 2021).
У дослідженні зроблено висновок про те, що
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вивчення питання збереження і зміцнення соціально-психічного здоров'я в освітньому процесі є
соціальнозначущою проблемою, особливо в умовах карантинних заходів та всесвітньої пандемії,
а здоров`язберігаючий ресурс освітнього закладу,
в свою чергу, як механізм вирішення цієї проблеми є цікавим об'єктом дослідження.
Дослідження результатів впровадження змішаного навчання в освітній процес закладів вищої
освіти висвітлено низкою науковців (О. В. Болтянский, Н. І. Болтянська, Г. М. Розлуцька, Т. В. Романенко, А. В. Ткаченко, О. П. Цюняк та ін.). Зокрема
вагомим теоретичним дослідженням є дисертація
Т. М. Собченко (Собченко, 2021), в якій розроблено й перевірено ефективність дидактичної системи змішаного навчання студентів філологічних
спеціальностей у закладах вищої освіти, виявлено
організаційно-дидактичні умови, що забезпечують ефективну реалізацію змішаного навчання
студентів філологічного профілю.
Широко науковцями було розглянуто питання
використання
різних
інформаційно-комунікаційних технологій у змішаному навчанні
(О. М. Данильчук, В. Денисенко, А. Мізєва,
В. І. Недоборовський, А. Д. Солецька та ін.).
Зокрема Я. І. Юрків (Юрків, 2021) розкриваючи
найбільш важливі аспекти організації змішаного
навчання на прикладі підготовки майбутніх соціальних працівників / соціальних педагогів, описує досвід використання в змішаному навчанні
Moodle, Microsoft Teams і Zoom. Авторка зазначає,
що цифрові технології розвиваються активними
темпами, у зв’язку з цим безліч ресурсів і програм
цифрового середовища при суміщенні асинхронної і синхронної методик навчання дозволяє
робити процес навчання більш продуктивним
і цікавим для здобувачів освіти, посилювати їх
мотивацію до отримання нових знань, покращувати взаємодію здобувачів освіти і викладачів.
Висновки. Отже, теоретичне дослідження
виявило широке різноманіття тематики дослідження досвіду впровадження змішаного
навчання у закладах вищої освіти України.
Результати досліджень українських науковців
висвітлили позивні й негативні моменти використання технологій змішаного навчання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Теоретичні аспекти змішаного навчання
висвітлені в багатьох наукових дослідженнях,
визначення і розуміння змішаного навчання розглянуто багатьма науковцями, також достатньо
описані моделі змішаного навчання. Позитивним надбанням української педагогічної науки є
розширення практичних аспектів впровадження

115

Педагогiка
змішаного навчання та аналіз його результатів,
зокрема і психологічних наслідків для викладачів і студентів. Подальші наукові розвідки вва-

жаємо доцільним здійснювати також у полі практичної реалізації моделей змішаного навчання та
підвищенні його ефективності.
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