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“Запорізький центр  професійно-технічної освіти водного 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ 

 









Визначення 
 

Дистанційне   навчання 

 
 

- це навчання, при якому учні та вчителі 

взаємодіють один з одним опосередковано, з 

використанням різних технологій зв’язку,  

перебуваючи при цьому в різних локаціях — на 

дистанції. 

 

*Для повноцінного дистанційного навчання, крім якісного 

доступу до інтернету, потрібні відповідна технічна та 

програмна оснащеність всіх учасників освітнього процесу. 

 





Умови  ефективної роботи 

1. Ретельне планування й проєктування освітнього процесу 

на основі  обґрунтованого використання цифрових 

інструментів (не всіх існуючих, а  обмеженої кількості), що 

забезпечують підтримку основних видів педагогічної 

діяльності  викладача,майстра в/н та здобувачів освіти; 

2. Високий рівень цифрової компетентності всіх учасників 

освітнього процесу — керівників, педагогів, здобувачів 

освіти, батьків. 

3. Наявність  підготовлених  якісних  матеріалів і завдань 

в електронному форматі 

4. Спланована  чітка  послідовність  їх вивчення  і  

виконання,яка передбачає  застосування інноваційних 

педагогічних технологій навчання; 

 



Використання освітньої електронної 

платформи 
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Формат Переваги Обмеження 

Асинхронний —  гнучкість графіка 

освітнього процесу; 

—  можливість  засвоювати 

програму у власному 

темпі; 

— доступність навчальних 

матеріалів у будь-який час 

—неможливість швидко отримати 

зворотний  зв’язок від вчителя при 

нерозумінні навчального  матеріалу; 

—складність розвитку навичок, які 

вимагають  взаємодії з вчителем під 

час їх відпрацювання; 

— високі вимоги до самостійності учів 

Синхронний — швидкий зворотний 

зв’язок з викладачем 

— організація роботи в 

групах; 

— мотивація до навчання в 

процесі спілкування та 

співпраці 

— складність здійснювати індивідуальне 

навчання; 

—залежність ефективності 

навчання від  особистості вчителя 

та його професійних та  цифрових 

компетентностей; 

— високі вимоги до якості зв’язку під час 

занять 



Використання освітньої електронної 

платформи 

 
Освітня електронна платформа 

(Learning management system) – 

 

це інструмент організації такої 

взаємодії  учасників освітнього 

процесу з навчальним  контентом 

і між собою, яка дозволить досягти  

освітньої мети. 



Використання освітньої електронної 

платформи 

• Moodle 

• Google Classroom 

• G Suit 

• ClassDojo 

• Мій клас (українська 

платформа) 

 



Визначення  

 

Змішане навчання: що це і з чого складається? 

 
Термін “змішане навчання” (в англомовній літературі — blended 

або hybrid learning) має різні визначення у літературі.  

Загалом це — поєднання офлайн- (або особисто, “на місці”) та 

онлайн-навчання у різних пропорціях.  

 



Впровадження технологій змішаного 

навчання 

Модель 

навчального 

процесу 

Опис Онлайн складова 

Дистанційне 

навчання 

 

ПОМАРАНЧЕВИЙ  

рівень 

Уся навчальна діяльність і розміщення 

навчального матеріалу 

здійснюється за  допомогою 

мережевих технологій та  

використання освітньої 

платформи. 

Очне навчання не передбачається. 

Онлайн (асинхронна) 

взаємодія  для пояснення 

нового матеріалу  (запис 

відео, вебінарів тощо); 

постановки завдань 

лабораторних  робіт тощо 



Впровадження технологій змішаного 

навчання 

Модель 

навчального процесу 

 

Опис Онлайн складова 

Змішане 

навчання 

 

 

ЖОВТИЙ  рівень 

Мережеві технології та освітня 

платформа  використовуються не 

тільки для   навчального 

матеріалу, але й для виконання 

завдань, співпраці та іншої 

навчальної взаємодії. 

Застосовується синхронна та асинхронна 

форма онлайн-навчання. 

(від 30 до 50 % передбачених уроків в  

тиждень: для консультацій та 

інтерактивної  колаборації). 

Синхронна онлайн-

взаємодія:  консультування 

(за запитом чи за  

розкладом), оцінювання 

робіт  Обов’язкова вчасна 

(не  відтермінована в часі) 

реакція  вчителя на 

зворотний зв’язок з 

учнями (чи опрацьовані 

матеріали,  чи виконане 

завдання, чи потрібна  

додаткова консультація) 



Впровадження технологій змішаного 

навчання 

Модель 

навчального процесу 

Опис Онлайн складова 

Традиційне 

навчання 

з 

фрагментарним  

використанням  

технологій 

електронного 

навчання 

 

ЗЕЛЕНИЙ рівень 

Використовуються цифрові 

мережні  технології та освітня 

платформа, але  здебільшого 

для розміщення навчального  

матеріалу й вирішення 

організаційних  питань в 

рамках традиційного навчання  

за конкретною дисципліною 

(офлайн  синхронна взаємодія, 

навчання у класі) 

Поданий контент не дублює 

повністю зміст уроку та 

надається 

в повному обсязі за 

потреби/вимоги окремим 

учням. 

Моніторинг та оцінювання 

навчальних досягнень 

шляхом 

тестування та проведення 

опитування (онлайн 

асинхронна  взаємодія) 



 

 
Впровадження технологій змішаного навчання 

 
Таксономія Блума  

“Як вчити більш ефективно?” 

 

Перевернутий  клас 



Використання цифрових інструментів 



Використання цифрових інструментів 

дозволяє ефективно вирішувати цілий ряд 

дидактичних задач: 

➢ формувати стійку мотивацію; 

➢  залучати до роботи усіх здобувачів освіти; 

➢ зробити урок більш цікавим; 

➢ забезпечити навчальний процес  новими,  

     сучасними матеріалами; 

➢ залучати здобувачів освіти  

     до самостійної роботи;                                                        з 

➢ забезпечувати миттєвий зворотній зв’язок; 

➢ підвищувати ефективність освітнього процесу. 

 



 

Комфортність  

Інтегративність 

Позитивні емоції  

Співпраця 
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Мета: створення умов для успішної професійної самореалізації педагогів ДНЗ 

«Запорізький центр  професійно-технічної освіти водного транспорту». 

Завдання:  

 допомогти кожному педагогу у повній мірі самовизначитися і самореалізуватися у 

професійній діяльності, тобто бути успішним; 

 створити оптимальний соціально-психологічний клімат у колективі; 

 оновити зміст методичної роботи ДНЗ «ЗЦПТОВТ»; 

 досягти підвищення якісних показників діяльності ДНЗ «ЗЦПТОВТ»; 

Принципи: 

 доцільність; доступність; добровільність і свобода вибору;  

диференціація з урахуванням особистісного рівня й потреб; 

 практичність; простота; перспективність; прогнозованість. 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОДЕЛІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

ПЕДАГОГА  В  ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 



ПРОГРАМА  ОСОБИСТОГО  РОЗВИТКУ  ПЕДАГОГА  

ДНЗ  «ЗАПОРІЗЬКИЙ  ЦПТОВТ» 

Віра, Впевненість 

 

 

Правильний вибір 

Кожна зміна – це певна перебудова. 

Ви не можете досягти результату, потрібного вам сьогодні, не 

доклавши зусиль (як з боку адміністрації, так і з боку 

викладачів, батьків, учнів, громадськості). 

Кожна зміна – це насамперед вибір. 

Не можна вступати в епоху змін без певних утрат і віри. 

Мудрість 

 

 

Наполегливість  

Удосконалення внутрішньої культури впливає на емоції всіх 

до неї причетних 

Мистецтво діяти мудро, виважено, злагоджено, стабільно, 

цілеспрямовано 

Основа процесу позитивних змін – духовність, людяність, 

доброта, національна свідомість, громадська гідність 

Спокій 

 

 

Компетентність  

Справжні зміни залежать від чіткої мотивації і грамотно 

поставленого завдання 

Колектив має чітко уявляти, усвідомлювати, яку культуру він 

хоче мати і чого реально може досягти 

Працюючи над проблемою, важливо грамотно це 

робити 

 



Педагог 

Написання 
статей у 

періодичну 
пресу та 
журнали Участь у 

міжнародних 
конкурсах, 
вебінарах, 
семінарах 

Робота у складі 
методичних 

комісій 

Володіння 
сучасними 

ІКТ 

Систематичне 
проходження 

КПК 
Вивчення науково-

методичної та 
психолого-

педагогічної 
літератури 

Організація 
гурткової та 
позакласної 

роботи 

Робота у складі 
обласних 

експертних 
творчих груп 

Удосконалення 
технології навчання, 

вивчення досвіду 
колег, обмін досвідом 

Робота над 
науково-

методичною 
проблемою 

ШЛЯХИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА 



МОДЕЛЬ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ ОНОВЛЕННЯ  

ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 

Н
а
у

к
о
в

о
-м

ет
о
д

и
ч

н
и

й
 

су
п

р
о
в

ід
 

Самоідентифікація  Саморегуляція  Самокорекція  

Самопроектування  Самовиховання  Самореалізація  

Самоактуалізація  Саморозвиток  Успіх  



 



 



 



 



 



ВИСНОВКИ               

   Змішане навчання    

реалізує  системні 

принципи відкритої 

освіти:  

1. мобільності учасників 

навчального процесу,  

2. рівного доступу до 

освітніх систем, 

3.  надання якісної освіти,  

4. формування структури 

та реалізації освітніх 

послуг. 

 



 


