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О. Самойленко 

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

В СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

В сучасних умовах тотальної комп’ютеризації життєдіяльності людини 

висуваються нові вимоги до освіти. Впровадження технологій змішаного 

навчання в систему освіти сприяє підвищенню освітнього рівня навчальних 

закладів. Нині це є особливо актуальним на курсах підвищення кваліфікації у 

закладах післядипломної педагогічної освіти. Технології змішаного навчання 

є важливим доповненням до традиційних способів підвищення кваліфікації у 

закладах післядипломної педагогічної освіти (далі – ППО). Великою 

підмогою для слухачів курсів підвищення кваліфікації стають технології 

змішаного навчання — на етапі керованої самостійної роботи. Вони 

потребують відповідної організації та дидактичного забезпечення. 

Об’єкт дослідження — система відкритої післядипломної педагогічної 

освіти. 

Предмет дослідження — проектування технології змішаного навчання 

в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти. 

Мета дослідження — теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити концептуальну модель проектування технології змішаного 

навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти. 

Завдання дослідження на І етапі: розроблення концептуальних 

положень щодо проектування різних видів науково-організаційних та 

економічних механізмів, виявлення ґенези поглядів вітчизняних та 

зарубіжних науковців з проблеми дослідження; визначення методології 

дослідження проблеми; підбір та здійснення теоретичного, термінологічного, 

контент-аналізу педагогічної та управлінської літератури й інформаційних 

ресурсів мережі Інтернет; розроблення й обґрунтування концептуальної 

моделі проектування технологій навчання в системі відкритої 
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післядипломної педагогічної освіти й алгоритму впровадження в навчальний 

процес її компонентів. 

Концептуальні ідеї дослідження: розбудова національної системи 

післядипломної педагогічної освіти в сучасних умовах з урахуванням 

кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, історичних викликів 

XXI століття вимагає критичного осмислення досягнутого і зосередження 

зусиль і ресурсів на розв'язанні найгостріших проблем, які стримують 

розвиток, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну 

новій формації — інформаційному суспільству. Одним із перспективних 

шляхів подолання цих проблем вітчизняної освітньої післядипломної 

педагогічної системи та забезпечення її поступального розвитку є 

підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до 

вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення 

особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, 

потребами на основі навчання протягом життя; впровадження у відкриту 

систему підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти 

інноваційних технологій навчання. Розроблення та впровадження теоретико-

методичних засад проектування технологій навчання в системі відкритої 

післядипломної педагогічної освіти забезпечить високий рівень якості й 

ефективності підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти. 

Теоретична основа дослідження: матеріали дослідження за темами 

НДР: «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів 

ПТНЗ в системі дистанційного навчання»; «Організація кредитно-модульної 

системи навчання за дистанційною формою підвищення кваліфікації 

керівних кадрів освіти», «Науково-методичні основи модернізації освітньої 

діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на 

засадах сучасних технологій» (звіти, доповіді на конференціях). 

Обґрунтування концептуальної моделі проектування технологій 

навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти й алгоритму 

впровадження в навчальний процес її компонентів: 
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Інформаційний компонент (персональний веб-ресурс). Персональний 

навчальний веб-ресурс науково-педагогічного працівника являє собою веб-

сайт навчального призначення. Наявність персонального навчального веб-

ресурсу дає змогу викладачеві самостійно й оперативно вносити необхідні 

зміни, пропонувати додаткову інформацію для зацікавлених слухачів. Зі 

свого боку, слухачі, виходячи на персональний сайт свого викладача, 

отримують можливість зрозуміти, з ким працюватимуть під час підвищення 

кваліфікації, переглянути питання, які часто задають, методичні посібники 

тощо. З професійного погляду мати персональний веб-ресурс доцільно, 

оскільки:  

1. Інтернет — гарна дошка оголошень. Ніщо не має такої 

ефективності, як веб-ресурс. Окрім того, число користувачів Інтернету 

постійно зростає.  

2. Слухачам цікаво знати, що викладач може зробити для них і що вже 

зробив. Тому необхідно, щоб персональний веб-ресурс був максимально 

інформативним і пізнавальним.  
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3. Засоби персонального веб-ресурсу дають змогу підтримувати 

постійний зв’язок зі слухачами. Можна спілкуватися онлайн, надавати 

консультації.  

4. Засоби персонального веб-ресурсу дають можливість виявити 

індивідуальні освітні потреби слухачів.  

5. Добре розроблений веб-ресурс показує рівень професіоналізму й 

компетентності. Тобто, якщо кваліфікований педагог має достатньо знань і 

досвіду, але не уявляє, як ними поділитися, то це вже викликає питання щодо 

його компетентності. Кожен учасник освітнього процесу, який хоче дізнатися 

про певне питання більш докладно, насамперед, намагається знайти 

інформацію в Інтернеті. Дати можливість здобути таку освіту може лише 

висококваліфікований, творчий, соціально-активний і 

конкурентоспроможний викладач, що володіє сучасними технологіями 

навчання й активно використовує Інтернет та інші електронні бази у своїй 

педагогічній практиці. 

Запровадження персональних навчальних веб-ресурсів викладачів у 

процес підвищення кваліфікації у відкритій післядипломній педагогічній 

освіті надає можливість: 

 покращити якість підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,  

 задовольнити індивідуальні освітні потреби слухачів, науково-

педагогічних і наукових працівників, 

 забезпечити навчання протягом життя. 

Основне призначення персонального веб-ресурсу викладача — 

оперативне незалежне розміщення навчально-методичної та іншої 

інформації, що прямо чи непрямо стосується підготовки і проведення 

процесу підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою, 

забезпечення доступу до нього зацікавлених осіб, педагогічного спілкування 

в онлайн та офлайн режимах за допомогою форуму та чату, 

автоматизованого контролю та інших організаційних й педагогічних засобів 

доповнення. 
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Персональний веб-ресурс викладача може містити: 

 коротку інформацію про автора, фото, етапи науково-педагогічної 

діяльності, особисті досягнення (грамоти, дипломи, сертифікати, свідоцтва); 

 оголошення (розклад, оперативна інформація для слухачів про 

доповнення і зміни освітнього процесу та ін.); 

 комунікації (педагогічне спілкування, яке можна реалізувати в 

онлайн та офлайн режимах, тобто консультації, дискусії і т.д.); 

 навчально-методичні матеріали (конспект лекцій, слайди до лекцій, 

бланки звітів, методичні матеріали для слухачів, програми змістових 

модулів, плани семінарів, довідники, електронну бібліотеку тощо); 

 контроль; 

 публікації; 

 авторські методичні розробки. 

Таким чином, персональний веб-ресурс викладача — це ресурс, який 

можна оперативно оновлювати, він завжди доступний, і його можна 

ефективно використовувати під час курсів підвищення кваліфікації та в 

міжатестаційний період. 

Педагогічний компонент (змішане навчання). Змішана модель навчання 

— це модель використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів у 

стаціонарному навчанні із застосуванням елементів асинхронного й 

синхронного навчання. Змішане навчання допускає збереження загальних 

принципів побудови традиційного навчального процесу. Ідея застосування 

елементів асинхронного й синхронного навчання в процесі змішаного 

навчання полягає в тому, що певну частину навчального матеріалу слухачі 

освоюють у традиційних формах навчання (стаціонарній або заочній тощо), а 

іншу частину — за технологіями змішаного навчання. 

Змішане навчання являє собою взаємодію викладача, слухача і засобів 

навчання. Можливості сучасних комп’ютерних засобів та інформаційних 

технологій покладають на засоби навчання частину функцій викладача і 

частину функцій слухача, прийнятих у класичній формі навчання. 
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Інформаційні технології у змішаному навчанні відіграють роль інструментів, 

які: 

 забезпечують слухачам віддалений доступ до навчального 

матеріалу, великої кількості довідкової інформації, в додатковій, 

супроводжувальній формі; 

 надають слухачам засоби спілкування з викладачем, а також між 

собою; слухач, який знаходиться на великій відстані від навчального закладу, 

має можливість прослухати і переглянути лекцію, взяти участь у 

відеоконференції або отримати консультацію тощо; 

 здійснюють управління і контроль за освітнім процесом; слухач має 

переконатись у тому, що розібрався в досліджуваному освітньому матеріалі, 

зрозумів його, запам’ятав основні положення, навчився застосовувати їх на 

практиці для розв’язання практичних завдань. Завдання викладача полягає в 

тому, щоб переконатися в знаннях підопічного, прийняти рішення щодо 

коригування освітньої програми з тим, щоб домогтися найкращого засвоєння 

пройденого матеріалу; 

 надають можливість використання різних способів представлення 

інформації: тексту, графіки, відео, звукового супроводу, анімації. 

Змішаним називають навчання, коли до 80% навчального процесу 

відбувається за підтримки інформаційних технологій. Якщо інформаційні 

технології використовують для здійснення 20% навчального процесу, то це 

називається онлайн – підтримкою навчання, а якщо більше за 80% — 

дистанційним навчанням. 

Розробка концептуальної моделі проектування технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної педагогічної освіти включає обґрунтування 

таких її компонентів, як інформаційний (персональний веб-ресурс) та 

педагогічний (змішане навчання). 

Персональний веб-ресурс викладача — це веб-сайт навчального 

призначення, який дає змогу донести освітню інформацію слухачу та 

отримати від нього зворотний зв’язок. 
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Змішане навчання — педагогічний підхід, що ефективно поєднує 

активну роботу в аудиторії з технічними можливостями мережі і 

характеризується переходом від лекцій до особистісно орієнтованого 

навчання, коли слухачі стають активними, а освітній процес — 

інтерактивним. 
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