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В епоху швидкого розвитку суспільства одним з найважливіших завдань 

закладів вищої освіти України є формування у студентів умінь самостійно 

планувати й організовувати свою навчальну діяльність, сприяючи розвитку 

студентської навчальної автономії, умінням орієнтуватися в нескінченному потоці 

інформації та критичного її осмислення.У цих умовах система традиційного 

навчання не може повною мірою задовольнити запити суспільства. 

На основі аналізу опублікованих результатів досліджень зарубіжних та 

вітчизняних науковців (Є. Бутенков, А.Л. Назаренко, Т.І. Краснова, Т.В. 

Сидоренко, О.В. Львова, M. Hauck, С. Dziuban, M. Tammelin, В. Barrett, P. Valiathan 

та ін.) зазначимо, що рішення вищезазначеної проблеми можна досягти 

запровадженням у навчальний процес інноваційної технології blended learning, або 

змішаного навчання, де інтегруються різні види інформаційних технологій, що 

дозволяють диференційовано підходити до процесу навчання та акцентують увагу 

на особистості студента. Даний метод поєднує сильні сторони традиційного 

навчального процесу та переваги дистанційних технологій. Тобто, змішане 

навчання є ефективним засобом вирішення проблем розбіжностей між вимогами 

сучасного суспільства та можливостями вищої освіти [3]. 

Метою нашого дослідження є розгляд можливостей підвищення ефективності 

навчального процесу на заняттях з іноземної мови за рахунок інтеграції технології 

blended learning. 

Провідні зарубіжні науковці Г. Дьюдні та Н. Хоклі визначили модель 

змішаного навчання як комбінацію традиційних аудиторних занять з онлайн та 

оффлайн медіаресурсами (Інтернет, CD-Rom) [6]. Запровадження інтерактивних 

комп'ютерних програм, навчальних онлайн сайтів, електронних освітніх ресурсів 

надає можливості більш досконало здійснювати методичні та дидактичні принципи 
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навчання. Крім того, сам процес навчання набуває творчої спрямованості. Студенти 

отримують можливість працювати в індивідуальному темпі [7]. 

Зміст змішаного навчання, за визначенням науковців, складається з трьох 

компонентів: а) безпосередній контакт з викладачем під час традиційних 

аудиторних занять; б) самостійна робота студентів в електронному середовищі 

(виконання пошукових завдань, квестів, проектів, тестів, написання есе тощо); в) 

групове електронне навчання (вебінари, онлайн конференції, вікі тощо) [5]. 

Наведемо приблизний алгоритм проведення занять з елементами змішаного 

навчання: студенти відвідують традиційні аудиторні заняття й отримують завдання 

для самостійної роботи на навчальній онлайн платформі (наприклад,у Moodle). 

Дистанційна робота над темою може проводитися як індивідуально, так і з групами 

студентів. Роль викладача мінімальна: він частково контролює і, за потреби, надає 

студентам консультації. Головна функція викладача – це складання змісту 

навчального курсу та розподіл навчального матеріалу. Тобто викладач визначає, які 

і яка кількість завдань мають бути виконані на аудиторних заняттях, що студенти 

вивчатимуть самостійно, індивідуально або у групах тощо. Наразі традиційні 

заняття можуть відбуватися у різних форматах: захист проектів, презентації, 

дискусії тощо [6]. 

Слід зазначити, що розробка навчальних курсів з вивчення іноземних мов на 

основі змішаного навчання вимагає також високого професіоналізму від викладача 

(комп'ютерна грамотність, знання особливостей роботи за моделлю змішаного 

навчання, готовність до додаткових навантаженнь), оскільки йому доводиться не 

лише виступати в ролі консультанта-радника, координатора навчального процесу, 

але й перебувати у постійному контакті зі студентами як на аудиторних заняттях, 

так і в електронному середовищі. [4]. 

Погоджуємося з думкою про те, що на даний момент самоосвіта за підтримки 

викладача з використанням електронного навчального середовища та якісних 

електронних освітніх ресурсів можуть реально забезпечити ефективне формування 

й розвиток іншомовної комунікативної компетенції у студентів. Результативність 

формування іншомовної комунікативної компетенції студентів-філологів 

подвоюється за рахунок інтеграції самоосвіти та мультимедійного супроводу [1]. 

Як стверджують дослідники, до переваг змішаного навчання належать 

наступні фактори:  

а) автоматизація навчального процесу, постійний доступ до навчальних 

матеріалів та реєстрації результатів навчальної діяльності студентів, безперервний 

моніторинг прогрессу пізнавальної діяльності з боку викладача, можливість 

асинхронного навчання, об'єктивність контролю;  

б) гнучкість (самостійне вивчення теоретичного матеріалу в індивідуальному 

темпі з подальшою активною комунікативною діяльністю на заняттях в  аудиторії);  

в) розвиток критичного мислення та здатності до автономноїдіяльності; 

г) інформаційна доступність; 

д) облік індивідуальних особливостей студентів (тип вищої нервової 

діяльності, когнітивні здібності тощо);  
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є) інтерактивність (принцип, що надає можливості викладачеві ефективніше 

організувати процесс навчання, а студенту забезпечує залученість до активної 

комунікативної діяльності та високий рівень зацікавленості у вивченні предмета[2]. 

Отже, перспективність та ефективність застосування технології змішаного 

навчання (blended learning) у навчальний процес не підлягає сумніву та дозволяє 

грамотно організовувати процесс навчання та взаємодії між суб'єктами навчального 

процесу. Проблеми відбору засобів навчання з великої кількості ресурсів та 

сервісів, що існують в мережі Інтернет, можна попередити створенням відповідних 

методичних рекомендацій та алгоритмів щодо їх використання. 
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