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У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України використання технологій змішаного навчання при підготовці і 

підвищенні кваліфікації фахівців спричинено посиленням глобальних викликів, які 

виникли перед світовою економікою на сьогодні, посиленням впливу ринку праці й 

освітніх трендів на підготовку сучасного фахівця, і найбільше – розвитком 

технологій нового покоління, необхідністю підвищення якості освіти та освітніх 

послуг і конкурентоспроможності закладу в новому соціокультурному контексті. 

Положення «Про організацію освітнього процесу в умовах змішаного 

навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» 
визначає визначає основні організаційні, методичні, інформаційні засади реалізації 

змішаного навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН України. Перехід до змішаного навчання не є механічним 

процессом винесення вибіркових видів освітньої взаємодії в онлайнове 

середовище. Для цього потрібна зміна бачення ролі закладу освіти та педагогів в 

освітньому процесі, зміна культури самого закладу та стосунків між учасниками 

освітнього процесу. 

Метою впровадження змішаного навчання у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти є підвищення якості освіти та освітніх послуг 

шляхом оновлення змісту навчання та застосування сучасних цифрових та 

інноваційних освітніх технологій, забезпечення вільного доступу здобувачів вищої 

освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації різних форм навчання до 

освітніх ресурсів науково-педагогічних працівників БІНПО та сприяння 

подальшому самостійному навчанню шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення визначає основні організаційні, методичні, 

інформаційні засади реалізації змішаного навчання у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.  

1.2. Змішане навчання (від англ. – blended learning) – це освітня 

технологія, що поєднує навчання з участю викладача (обличчям до обличчя) 

з онлайн-навчанням, що припускає елементи самостійного контролю 

студентом/слухачем курсів підвищення кваліфікації шляху, часу, місця і 

темпу навчання, а також інтеграцію досвіду навчання безпосередньо з 

викладачем і онлайн. Різновид гібридної методики, коли відбувається 

поєднання онлайн-навчання, традиційного та самостійного навчання. 

1.3. Змішане навчання відрізняється від дистанційної форми 

здобування освіти, оскільки передбачає, що освітній процес відбувається з 

очним спілкуванням здобувачів освіти з викладачами. Відповідно, це сприяє 

максимальному використанню сильних сторін безпосереднього й 

онлайнового навчання.  

1.4. У змішаному навчанні потрібно спланувати використання реального 

і цифрового середовищ, щоб вони найефективніше забезпечували потреби 

здобувачів освіти і слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

1.5. Здобувачі освіти/слухачі курсів підвищення кваліфікації під час 

змішаного навчання мають більше контролю над часом, місцем і швидкістю 

навчання. Ця зміна означає, що педагог перестає домінувати в освітньому 

процесі, стає фасилітатором самостійного навчання замовників освітніх 

послуг. Це означає створення умов для самостійної роботи з джерелами 

інформації, навчальними ресурсами, а також для взаємодії між самими 

здобувачами освіти.  

1.6. За змішаного навчання збільшується роль формувального 

оцінювання: здобувачі освіти/слухачі КПК повинні мати стільки часу на 

досягнення визначених результатів навчання, скільки це необхідно кожному. 

1.7. Перехід до змішаного навчання не є механічним процессом 

винесення вибіркових видів освітньої взаємодії в онлайнове середовище. Для 

цього потрібна зміна бачення ролі закладу освіти та педагогів в освітньому 

процесі, зміна культури самого закладу та стосунків між учасниками 

освітнього процесу. 

1.8. Змішане навчання може відбуватися синхронно й асинхронно. 

Організація синхронного навчання не надто відрізняється від звичного 

очного навчання. Викладач і здобувачі освіти мають перебувати одночасно в 

одному місці – фізичному або віртуальному. Асинхронне навчання вимагає 

гнучкої координації зустрічей між викладачами та здобувачами освіти. 

Гнучка координація вимагає складання індивідуального графіка. 

1.9. Змішане навчання має переваги для БІНПО: 

 збільшить доступність для більшої кількості здобувачів освіти, адже 

можна буде навчатися з мінімальним відривом від роботи;  

 робить навчання більш доступним для осіб з інвалідністю; 
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 робить Інститут доступним для здобувачів з географічно віддалених 

регіонів; 

 зменшить витрати; 

 може вирішити проблему з обмеженим аудиторним фондом, браком 

приміщень для навчання у закладі П(ПТ)О; 

 забезпечує додатковий розвиток soft skills у здобувачів освіти 

(зокрема впевненість у власних силах, цілеспрямованість, уміння самостійно 

вчитися, лідерство і командна робота), які затребувані на ринку праці, 

роботодавцями і ключовими стейкголдерами; 

 за допомогою відео, симуляторів тощо викладачі можуть перевірити, 

чи справді здобувач/здобувачка володіє запланованими вміннями (а не 

просто вміє проходити тести чи письмово або усно висловлюватися); 

 доступ до навчальних матеріалів у будь-який зручний момент (і з 

будь-якого зручного місця або пристрою);автономія здобувача/-ки освіти: 

можливість вибрати індивідуальний темп навчання за індивідуальною 

освітньою траєкторією. 

1.10. Метою впровадження змішаного навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти є підвищення 

якості освіти та освітніх послуг шляхом оновлення змісту навчання та 

застосування сучасних цифрових та інноваційних освітніх технологій, 

забезпечення вільного доступу здобувачів вищої освіти та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації різних форм навчання до освітніх ресурсів науково-

педагогічних працівників БІНПО та сприяння подальшому самостійному 

навчанню шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. 

1.11. Основне завдання змішаної освіти:  

 забезпечення замовникам освітніх послуг можливості реалізації 

конституційного права на здобуття вищої освіти та підвищення професійної 

кваліфікації; 

 розширення доступу різних категорій студентів, слухачів КПК до 

якісного навчання за відповідними освітніми (освітньо-професійними) 

програмами;  

 навчання за індивідуальною освітньою траєкторією відповідно до 

потреб, особливостей і можливостей здобувачів вищої освіти і слухачів 

курсів підвищення кваліфікації;  

 забезпечення можливості навчання без відриву від виробництва;  

 підвищення якості та ефективності навчання на компетентнісній 

основі шляхом застосування сучасних цифрових та освітніх технологій;  

 створення додаткових можливостей спілкування викладачів і 

здобувачів вищої освіти у межах активного творчого навчання;  

 забезпечення моніторингу якості освіти;  

 зменшення витрат на навчання, проїзд і проживання учасників 

освітнього процесу; 

 зниження матеріально-технічних затрат на організацію освітнього 

процесу шляхом заміни його на віртуально-мережевий. 
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1.12. Застосування змішаного навчання, дистанційних та інформаційно-

комунікаційних технологій може зреалізовуватись за алгоритмом : 

 навчання зосереджене в межах Інституту, в аудиторіях, а його 

результати підсилюються за допомогою цифрових технологій та моделей 

змішаного навчання; 

 навчання відбувається на місці виробництва, із застосуванням 

змішаного навчання на базі закладу та в дистанційному режимі;  

 навчання відбувається повністю дистанційно, а практичних вмінь 

замовники освітніх послуг набувають без участі науово-педагогічних 

працівників на виробництві (передбачає додаткову підготовку працівників 

підприємств, організацій тощо для супроводу здобувачів освіти). 
1.13. Положення розроблено з урахуванням вимог чинних нормативних 

документів, а саме: Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту», Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», «Положення про інституційну форму здобуття 

професійної (професійно-технічної) освіти», Концепції дистанційної освіти 

(2000), «Положення про дистанційне навчання» (2013), Листа МОН 

«Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання закладах фахової 

передвищої та вищої освіти» від 24.06.2020 №1/9-344 тощо.  

1.14. У Положенні терміни використано в такому значенні:  

«E-Learning» – навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа» 

(визначення фахівців ЮНЕСКО).  

BYOD (англ. «Bring your own device» – «принеси свій власний 

пристрій») – політика використання особистих пристроїв: комп’ютерів, 

смартфонів або планшетів, для робочих потреб, в тому числі на робочому 

місці.  

Адаптивне навчання (Adaptive learning) – це технологія, яка 

використовує комп’ютери в якості інтерактивних засобів навчання, а також 

дозволяє організувати розподіл людських та інших ресурсів відповідно до 

індивідуальних потреб кожного замовника освітніх послуг.  

Віртуальне освітнє середовище (Virtual Learning Environment) – це 

освітня вебплатформа для електронного навчання.  

Віртуальний клас (Virtual classroom) – онлайн навчальне середовище, 

що моделює віртуальний клас або зустрічі шляхом одночасного застосування 

декількох комунікаційних, цифрових технологій.  

Диференційоване навчання (Differentiated Learning) – організація 

освітнього процесу, за якої враховуються індивідуально-психологічні 

особливості особистості, формуються групи студентів з різним змістом 

освіти, методами навчання.  

Мобільне навчання (Mobile learning) – це можливість отримувати 

навчальні матеріали на персональні пристрої – КПК, смартфони та мобільні 

телефони. Спеціальні програми для мобільних пристроїв з посиланнями на 

освітні сайти роблять доступним будь-який освітній матеріал.  

Онлайн-сторітеллінг (Online-storytelling) – використання електронних 

інструментів, щоб розповідати цікаві історії в освітніх цілях, наприклад, 

розповідаючи про дослідження або розкриваючи послідовність міркувань.  
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Перевернутий клас (Flipped Classroom) – це така модель змішаного 

навчання, за якої  типова подача лекцій і організація домашніх завдань 

представлені навпаки. Студенти дивляться вдома короткі відеолекції, в той 

час як в аудиторії відводиться час на виконання вправ, обговорення проєктів 

і дискусії. Відеолекції часто розглядаються як ключовий компонент в 

перевернутому підході, такі лекції або створюються викладачем і 

розміщуються в інтернеті, або зберігаються в якомусь онлайн-

файлообміннику. 

Система управління освітнім процесом (Learning Management 

System) – це програмний продукт або сайт, який використовується для 

планування, здійснення та оцінки конкретного освітнього процесу. Зазвичай 

система управління освітнім процесом дає викладачеві можливість 

створювати і представляти студентам навчальні матеріали, стежити за 

участю в носвітньому процесі та оцінювати цю участь. Система управління 

освітнім процесом також дає можливість студентам брати участь в 

інтерактивних процесах, наприклад, в обговоренні, відеоконференціях і в 

дискусійних форумах. 

Стратегія змішаного навчання – це визначення варіантів змішування 

різних моделей такого навчання та надання необхідної підтримки здобувачам 

освіти, щоб вони могли успішно навчатись. 

Цифрові технології дистанційного навчання – технології створення, 

накопичення, зберігання та доступу до вебресурсів (електронних ресурсів) 

навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і 

супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів цифрового зв’язку, у тому числі Інтернету/ 

Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного 

навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у вебсередовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі 

тощо)/ 

Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного 

навчання, під час якої учасники співпрацюють та комунікують між собою із 

затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, 

соціальні мережі та інші сучасні цифрові технології тощо. 

 

2. МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО 

 

2.1. У БІНПО упровадження змішаного або гібридного навчання  

(blended  learning) передбачає перехід закладу на нову освітню модель, 

заміну традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-

мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності Інституту, 

забезпечення всіх учасників освітнього процесу рівних можливостей доступу 

до послуг, інформації та знань, що надаються на основі цифрових 

технологій.  

Не лише епідемія COVID-19, а передусім запит від зовнішніх 

стейкголдерів, зокрема замовників освітніх послуг – персоналу, який 
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залучається до навчання на виробництві, достатній рівень цифрової 

компетентності науково-педагогічних і педагогічних працівників 

БІНПО, технологічні можливості стали рушієм переходу закладу до 

змішаного навчання. 

2.2. В основу класифікації моделей змішаного навчання, які 

впроваджуються у БІНПО, взято класифікацію Стейкера та Хорна, що 

групує моделі за основними навчальними характеристиками, базується на 

практичному досвіді і може розширюватися у майбутньому. 

Рис. 2.2.1 Класифікація моделей змішаного навчання  

 

2.3. Self-blend модель змішаного навчання у БІНПО 

2.3.1 Self-blend модель змішаного навчання ґрунтується на основі 

взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, 

дистанційного і мобільного навчання та технічних засобів (комп’ютери, 

мобільні Інтернет-пристрої, мобільні Інтернет-комунікатори, смартфони, 

планшети, ноутбуки, ультрабуки, інтерактивна дошка тощо).  
 

 

Рис. 2.3.1 Self-blend модель змішаного навчання у БІНПО 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf
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2.3.2. Self-blend модель змішаного навчання БІНПО становить  мікс 

онлайн-навчання з періодичним виходом на викладача для 

консультацій, супервізії, мобільного навчання, коучингу в межах 

курсового і міжкурсового періодів. Self-blend модель змішаного 

передбачає використанням в освітньому процесі до 70% технологій 

дистанційного навчання, при цьому мережеві технології використовуються 

не тільки для зберігання і передачі навчального матеріалу, але й для 

виконання завдань, реалізації контрольних заходів, колаборації, навчальної 

взаємодії (консультацій, обговорення, коучингу, супервізії) та іншої 

навчальної взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу, ключових 

стейкголдерів, представників виробництва і бізнесу. При цьому має місце 

самоконтроль студента/слухача за часом, місцем, індивідуальною 

траєкторією і темпом навчання. 

2.3.3. Слухачі курсів ПК, крім розміщених на освітній платформі 

навчальних матеріалів, асинхронно (у цифровій бібліотеці БІНПО, рубриках 

LMS «Профосвіта», матеріалах дистанційного курсу навчальної групи, 

Електронній бібліотеці НАПН України) опрацьовують кілька цифрових 

навчальних ресурсів на додаток до матеріалів дистанційного курсу, 

отримають після опрацювання кожного модуля завдання для самостійної 

роботи та рефлексії, стають обов’язковими учасниками тематичних 

регіональних науково-практичних семінарів, які організовуються БІНПО для 

кожної області за певною темою/проблемою, доповідачами науково-

практичних конференцій в межах курсів підвищення кваліфікації, 

учасниками низки заходів міжкурсового періоду. Окрема увага приділяється 

доступу замовників освітніх послуг до онлайн-матеріалів за допомогою 

різних пристроїв (ПК, ноутбук, планшет, смартфон). 

 

 

2.4. Модель «перевернутого навчання» або перевернутого класу 
2.4.1. Для організації навчання здобувачів освіти використовується  

(flipped  classroom).  

2.4.2. Під час використання методики перевернутого класу з матеріалом 

знайомляться перед заняттям, в онлайновому режимі. Це може бути 

відеозапис лекції, підготовлений текстовий матеріал, подкаст чи збірка 

вебресурсів для ознайомлення тощо. Час заняття відводиться на рефлексію 

опрацьованого, дискусії, групову роботу (з дотриманням норм фізичного 

дистанціювання), а також виконання практичних завдань. Додатково можуть 

виконуватись проєкти, презентації та інші види діяльності, які дозволяють 

здобувачам освіти глибше зануритись у тему. 

2.4.3. Під час використання методики перевернутого класу має бути 

правильно розподілено активності здобувачів освіти перед заняттям, на 

занятті та після нього. Зокрема, здобувачі освіти мають опрацювати матеріал 

перед тим, як прийти на заняття, і це може бути викликом. Аби 

переконатись, що здобувачі освіти вже володіють певними теоретичними 

засадами, доцільно проводити тестування чи опитування за матеріалом 

домашньої лекції на початку заняття. 
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Рис. 2.4.3.1 Перевернута модель змішаного навчання 

 

2.5. Поглиблена віртуальна модель змішаного навчання – студенти 

самостійно розподіляють курси на онлайн- та офлайн-частину. Онлайн-

частину можна прослуховувати як в Інституті, так і поза ним. Модель 

відрізняється від моделі «самостійного змішування» тим, що охоплює всі 

курси, а не є вибірковою. А від «перевернутого класу» – тим, що учні не 

щодня відвідують школу. передбачає вищий рівень навичок самоорганізації 

та дисципліни. Перевага такої моделі – гнучкість розкладу та розподілу 

навантажень. 

2.6. Упровадження у БІНПО моделей змішаного навчання дозволяє 

забезпечити: 

 доступність та інклюзивність; 

 гнучкість навчання для окремих категорій здобувачів освіти, 

зокрема які працюють без відриву від виробництва;  

 упровадження дуальної освіти; 

 навчання замовників освітніх послуг за індивідуальною 

траєкторією; 

 узгодження змісту освітніх (освітньо-професійних) програм; 

 забезпечення постійного моніторингу якості освіти та якості 

надання освітніх послуг;  

 демонстрацію окремих курсів потенційним замовникам освітніх 

послуг; 

 зміну мотиваційної готовності й здатності педагогів до навчання 

впродовж життя; 

 можливу комерціалізацію навчального контенту. 
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3. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У 

БІНПО 

3.1. Формування власної стратегії впровадження й розвитку змішаного 

навчання передбачено нормативною базою БІНПО, зокрема  

 Стратегією розвитку БІНПО на 2020-2025 рр. (СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 

1. Забезпечення якості освітньої діяльності для освіти впродовж життя. 

маркетинг освітніх послуг. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Цифрова трансформація 

інституту, подолання цифрового розриву у сфері вищої і професійної освіти), 

Планом роботи БІНПО на 2021 рік,  

 «Положенням про організацію освітнього процесу в умовах змішаного 

навчання у БІНПО»,  

 «Положенням про організацію освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання»,  

 «Положенням про організацію та проведення опитувань внутрішніх і 

зовнішніх стейкголдерів»,  

 «Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої 

освіти»,  

 «Положення про освітню, організаційну, інформаційну, 

консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти»,  

 «Положення про дотримання принципів академічної доброчесності» 

тощо. 
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4. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

У БІНПО 

 

4.1. Технічну реалізацію взаємодії між суб’єктами освітнього процесу в 

умовах змішаного забезпечує: 

 наявність віртуального дискового простору, що дозволяє 

організовувати і зберігати файли різних типів, спільно працювати та 

використовувати документи, презентації та зображення тощо; 

 наявність календаря з нагадуваннями, сповіщеннями, 

можливістю додавати порядок денний зустрічі. Використання цього 

сервісу дозволяє планувати зустрічі адміністрації та педагогічного колективу 

з вказанням порядку денного і можливістю вносити до нього пропозиції; 

 наявність сервісу для відеозв’язку, що дозволяє збирати людей для 

зустрічі, де б вони не перебували. Необхідними умовами є наявність 

інтернет-зв’язку та гаджета; 

 наявність сервісу обміну текстовими повідомленнями, що 

дозволяє швидко «достукатись» до респондента за умов активованого 

додатку системи управління навчанням. Такий сервіс добре слугує для 

коротких питань-відповідей, вирішення яких не потребує наради або 

тривалішої зустрічі. 

4.2. Технічне забезпечення змішаного навчання включає: 

• навчальний курс, що передбачає завдання, які мають виконуватись у 

співпраці між здобувачами освіти; 

• використання інтерактивних та кооперативних технологій; 

• здобувачі освіти мають доступ і вміють користуватися всіма сервісами, 

доступними для їхньої ролі в системі управління навчанням, яку 

використовує Інститут. 

 



14 

 

 

5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ 

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 
5.1. Будь-який навчальний курс, цифровий навчальний ресурс, змістовий 

модуль мають бути побудовані за принципом «конструктивного узгодження» 

та містять три взаємоузгоджувані складники змішаного навчання: 

 Очікувані результати навчання, які узгоджені з цілями освітньої 

програми та програмними результатами навчання. 

 Оцінювання, яке перевіряє визначені результати навчання у 

вигляді компетентностей 

 Усі види діяльності впродовж курсу, які націлені на досягнення 

результатів навчання. 

 

5.2. Для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, які працюють в умовах 

змішаного навчання, мають бути 

розроблено електронні навчальні ресурси 

і цифрові програмно-методичні 

комплекси. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ПРИ ЗМІШАНОМУ 

НАВЧАННІ 

 

6.1. Для реалізації обраної стратегії 

змішаного навчання дирекція Інституту 

має забезпечити такі технічні й 

інфраструктурні аспекти: 

 організувати технічну підтримку змішаного навчання – інсталювати та 

налаштувати систему управління навчанням; 

 переконатися, що всі учасники освітнього процесу мають доступ до 

системи управління навчанням; 

 забезпечити в Інституті можливість підключення до мережі Інтернет, 

зокрема через бездротове з’єднання; 

 для ефективної організації освітнього процесу створити систему 

комунікації між усіма його учасниками. Якщо під час очного навчання 

можна було проводити збори, наради, консультації, зустріти колег чи 

одногрупників випадково у коридорі і швидко переказати потрібну 

інформацію, то в дистанційному форматі необхідно спроєктувати цей 

комунікаційний простір. Одним із найбільш типових рішень є розгортання 

системи управління навчанням (LMS), що дозволяє створити середовище для 

комунікації та організації освітнього процесу. Альтернативно або додатково 
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можна використати інші канали, наприклад, групи у месенджерах (Viber, 

Telegram тощо) чи соціальних мережах для оперативного інформування 

щодо змін чи оголошень; 

 система управління навчанням може повністю покрити потреби в 

ефективній співпраці, координації та комунікації. Наприклад, стануть в 

нагоді такі інструменти, як спільні календарі, планувальники (найбільш 

відомими є Google Календар, інтегрований в усі сервіси Google і календар від 

Microsoft, вбудований у Outlook і Teams) та сервіси для відеоконференцій, 

наприклад Google Meets, Microsoft Teams тощо.  

6.2. За умов змішаного навчання можуть змінюватися форми роботи, а 

саме: скорочуватися кількість лекцій та зростати кількість практичних і 

семінарських занять. Також може трансформуватися роль викладачів, які 

замість лекцій можуть надавати перевагу інтерактивним та груповим формам 

роботи. Такі заняття є складнішими для викладачів, оскільки потребують 

ретельної підготовки, повного включення, постійної уваги й критичного 

осмислення того, що роблять здобувачі освіти. 

6.3. Адаптований до змішаного навчання розклад може включати: 

 Вивчення теоретичного матеріалу, необхідного для виконання 

практичних завдань: 

→ Лекції. Можуть відбуватись синхронно або асинхронно. Можуть 

передбачати лекцію в реальному часі або перегляд відеозапису лекції. 

→ Самостійна робота для опрацювання навчальних матеріалів. Може 

відбуватись дистанційно. 

→ Робота в малих групах. Може відбуватись дистанційно або очно. 

• Формування практичних навичок: 

→ Практичні заняття в лабораторіях, майстернях закладу освіти. Мають 

відбуватись очно. Можуть відбуватись індивідуально або в малих групах 

(педагог і мала група здобувачів освіти). Практичні заняття на базі 

підприємств, комунальних установ, організацій сфери обслуговування. 

Можуть відбуватись індивідуально або в малих групах. 

→ Зустрічі з практиками у сфері професійної діяльності. 

• Консультації та рефлексії. 

→ Для формування компетентностей важливим є обговорення 

отриманого досвіду. Можуть відбуватись індивідуально між викладачем і 

здобувачем освіти або в малих групах здобувачів освіти, які отримали 

схожий досвід. Можуть відбуватись дистанційно або очно. 

• Додаткові заняття. 

→ Для тих, хто потребує більше уваги викладачів для опанування 

програми. Можуть відбуватись індивідуально або в малих групах, 

дистанційно чи очно. 

→ Для тих, хто встигає краще за інших і потребує додаткових завдань. 

Можуть відбуватись індивідуально або в малих групах, дистанційно або 
очно. 

6.4. Викладач має створювати комфортні умови для змішаного 

навчання: 

• формулювати зрозумілі та досяжні цілі чи результати навчання; 
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• спонукати здобувачів освіти ставити власні цілі та самостійно 

оцінювати їх досягнення; 

• надавати формувальний зворотний зв’язок; 

• забезпечувати оперативну онлайн-допомогу (використання чатів, 

форумів для постійного зв’язку); 

• враховувати індивідуальні особливості та бар’єри в навчанні 

здобувачів освіти. 

6.5. Здобувач освіти/слухач курсів ПК відповідає за власне навчання 

та його результати: 

• вибір та опрацювання навчальних матеріалів ефективним для себе 

способом; 

• докладання зусиль для досягнення результатів навчання на курсі; 

• формулювання власних цілей та самооцінювання прогресу в їх 

досягненні; 

• звернення за допомогою, підтримкою, поясненнями чи додатковим 

зворотнім зв’язком за потреби. 

6.6. Оцінювання в навчальному курсі може бути поточним та 

підсумковим. 

6.7. Поточне оцінювання часто доцільно здійснювати у форматі 

формувального. Таке оцінювання не лише виявляє поточний рівень знань та 

вмінь здобувача/здобувачки освіти, але й мотивує досягати вищих 

результатів. Таким чином, знижується емоційне навантаження щодо роботи, 

яка перевіряється, з’являється можливість рефлексії власного навчання. 

Також це може допомогти з проблемою академічної недоброчесності, яка 

загострюється в онлайновому режимі. 

6.8. Під час змішаного навчання може зрости потреба в консультаціях, 

які охоплюють додаткові аспекти: технічні труднощі, особливості організації 

самостійної роботи, підтримка емоційного стану тощо. Такі консультації 

можна проводити як очно, так і дистанційно. 

6.9. Слід оприлюднити інформацію про консультаційний час (коли буде 

доступний викладач чи майстер виробничого навчання), наприклад, на дошці 

оголошень чи сайті закладу освіти. 

Доступ до електронних навчальних курсів на освітньому порталі – 

персоніфікований. Правила отримання доступу подано на сайті порталу. 

Кожний здобувач вищої освіти, слухач курсів підвищення кваліфікації та 

викладач має доступ лише до тих ЕНК, на які вони зареєстровані для 

виконання робочого навчального плану відповідного семестру, курсу і 

освітньої програми. 

 

7. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

7.1. При змішаному навчанні частина освітнього процесу відбувається 

онлайн, а його учасники використовують різні цифрові платформи та 

застосунки, безпека персональних даних стає важливим аспектом організації 

освітнього процесу закладу освіти. 
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7.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну 

особу, яку ідентифіковано або може бути ідентифіковано.  

7.3. Інформація, що ідентифікує особу, – це будь-яка інформація про 

фізичну особу, якою володіє установа, включаючи будь-яку інформацію, яку 

можуть використати для ідентифікації або відстеження особистості людини. 

Наприклад, це можуть бути ім’я, номери соціального страхування, дата і 

місце народження, дівоче прізвище матері або біометричні записи; та (2) 

будь-яку іншу інформацію, що пов’язана з фізичною особою, наприклад, 

медичну, освітню, фінансову та інформацію щодо роботи. 

7.4. Обробка персональних даних, що зазначаються в електронних базах 

Інституту, здійснюється на підставі надання закладу освіти письмових згод 

педагогів, здобувачів освіти та/або їхніх батьків на таку обробку. Ці дані 

зберігають в Інституті: 

7.4.1. Персональні дані здобувача освіти: інформація, що 

стосується конкретного здобувача освіти, включаючи особисту інформацію 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження тощо), контактну інформацію 

(група, номер телефону, електронна пошта й домашня адреса), інформацію 

про навчання здобувача/здобувачки освіти (успішність, результати тестів, 

файли здобувачів освіти, інформація про доступ до платформи) тощо. 

7.4.2. Персональні дані батьків/опікунів: інформація, що 

стосується батьків/опікунів здобувачів освіти, включаючи персональну 

інформацію, інформацію про здобувачів освіти, інформацію про доступ до 

платформи тощо. 

7.4.3. Персональні дані викладачів: інформація, що стосується 

викладачів, включаючи їх персональну інформацію, контактну інформацію 

(посада, група(и), номер телефону, електронна пошта та домашня адреса), 

викладацьку інформацію (курси, освітні програми), а також інформацію про 

доступ до платформи тощо. 

7.5. Необхідною є аутентифікація даних здобувачів освіти та 

замовників освітніх послуг, що обмежить спроби входу в систему 

сторонніх осіб. Щоб забезпечити доступ до навчального середовища 

реальним здобувачам освіти (тобто справжніми людям, а не інтернет-ботам), 

необхідно засвідчити особу здобувача освіти. Для цього використовувати 

Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 

Apart – Повністю автоматизований публічний тест Тюрінга для розрізнення 

комп’ютерів і людей), це один із різновидів заходів безпеки, відомий як 

аутентифікація «виклик-відповідь». 

7.6. Для захисту персональних даних насамперед потрібно 

забезпечити належне налаштування та захист цифрових пристроїв. Сюди 

входять налаштування пристрою: 

 використання ліцензійного програмного забезпечення; 

 регулярне оновлення програмного забезпечення; 

 встановлення антивірусної програми та firewall (міжмережевий екран, 

фаєрвол); 
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 встановлення паролю на вхід у пристрій (для цього слід 

використовувати складний унікальний пароль, який містить великі 

літери, маленькі літери, спеціальні символи, а його розмір складає не 

менше 14 символів. Унікальність передбачає, що кожен обліковий 

запис повинен мати власний пароль); 

 налаштування «блокування пристрою» на період, коли за ним ніхто не 

працює. Для Windows – це блокування клавішами Win+L, в Mac-

комп’ютерах блокування кришки переводить пристрій в режим сну та 

запитує пароль під час наступного входу; 

 створення резервних копій важливих файлів. Це можна робити у 

хмарних сховищах (наприклад, Google Диск, Dropbox, Microsoft 

OneDrive). 

 

 

8. РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

БІНПО ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

8.1. Успішна реалізація організації підготовки та підвищення 

кваліфікації у змішаному форматі передусім залежить від готовності 

викладацького складу адаптувати свій підхід до подачі матеріалу, 

методів викладання й розуміння ролей викладача та замовників в 

освітньому процесі. 

8.2. Перехід на змішане навчання у БІНПО спрямовано на розвиток 

чотирьох ключових компетентностей, необхідних викладачам для роботи в 

змішаному навчанні та побудований на основі технологічних навичок і 

схильностей: 
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 інтеграція освітніх 

технологій –  здатність викладачів 

БІНПО ефективно поєднувати 

онлайн-навчання з аудиторним 

навчанням;  

 використання даних –  

здатність науково-педагогічних 

працівників використовувати 

цифрові інструменти для контролю 

активності та ефективності, щоб 

управляти прогресом замовників 

освітніх послуг;  

 персоналізація – 

здатність створювати освітнє 

середовище, яке дозволяє 

студентам, слухачам реалізувати 

власні цілі, навчатись за індивідуальною освітньою траєкторією, 

за власним темпом та/або способом навчання;  

 онлайн-взаємодія – здатність налагодити ефективну онлайн-

взаємодію зі студентами/слухачами та студентів між собою.  

 

 

9. СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

9.1. Електронний навчальний курс у БІНПО побудовані за принципом 

«конструктивного узгодження» та містять три взаємоузгоджувані складники 

змішаного навчання: 

 очікувані результати навчання, які узгоджені з цілями освітньої 

програми та програмними результатами навчання; 

 оцінювання, яке перевіряє визначені результати навчання у вигляді 

компетентностей; 

 усі види діяльності впродовж курсу, які націлені на досягнення 

результатів навчання. 

9.2. Структура ЕНК складається з наступних компонентів:  

9.2.1. загальні відомості про навчальну дисципліну та про автора(ів): 

робоча програма, у якій зазначається мета і завдання вивчення курсу, його 

зміст, у якому відображаються назви тем кожного модуля з анотаціями, 

кількість годин на вивчення кожного модуля, календарний план, що 

відображає потижневий план проведення лекційних і практичних 

(семінарських, лабораторних) занять, а також виконання здобувачами вищої 

освіти і слухачами курсів підвищення кваліфікації завдань для самостійної 

роботи, критерії оцінювання, що містять відомості щодо системи оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з дисципліни або слухачів 

курсів із змістового модуля або спецкурсу, як поточних, так і підсумкових (з 
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кожного модуля вказується розподіл балів за виконання завдань та шкала 

оцінювання), друковані та інтернет-джерела – у цьому ресурсі пропонуються 

основні, додаткові друковані джерела з дисципліни та інтернет-ресурси; 

відомості про автора(ів) курсу мають містити прізвище, ім’я та по батькові, 

електронну пошту, перелік курсів, що викладаються;   

9.2.2. теоретичний матеріал курсу дисципліни: структурований 

електронний лекційний матеріал, зміст якого відображає логіку навчання за 

курсом і надає здобувачу вищої освіти або слухачу курсів підвищення 

кваліфікації теоретичні відомості з модуля у повному обсязі; аудіо-, відео-, 

анімаційні навчальні ресурси; список друкованих та інтернет-джерел, 

посилання на сайт кафедри, електронну бібліотеку чи інститутський 

репозитарій;  

9.2.3. контроль засвоєння лекційного матеріалу: до кожного питання в 

лекційному матеріалі подаються тестові завдання з обмеженням переходу до 

складання тестових завдань з наступного лекційного питання, не отримавши 

позитивну оцінку з попереднього питання лекційного матеріалу; 

9.2.4. практичні (семінарські) заняття: методичні вказівки до 

виконання практичних (семінарських) робіт, форма подання результатів 

виконання з обов’язковим їх завантаженням на освітній портал;  

9.2.5. контроль засвоєння семінарських занять: до кожної семінарської 

роботи подаються тестові завдання з додаванням обмеження: не можна 

починати складати тести з практичної (семінарської) роботи, не 

завантаживши звіт про виконання роботи;  

9.2.6. модульний контроль: для оцінювання знань, умінь і навичок, 

набутих під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються тестові 

завдання з підсумкових модульних контролів 1 та 2, з додаванням 

обмеження: не можна починати складати тести з ПМК 1, не отримавши 

позитивну оцінку з останнього питання лекційного матеріалу за Змістовий 

модуль1; не можна починати складати тести з ПМК 2, не отримавши 

позитивну оцінку з останнього питання лекційного матеріалу за Змістовий 

модуль 2; 

9.2.7. матеріали для проведення підсумкової атестації: підсумковий 

тест для атестації здобувача вищої освіти з дисципліни;  

9.2.8. методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти або слухачів курсів підвищення кваліфікації: значна частина 

навчальних годин при вивченні кожної дисципліни відводиться на 

самостійне опрацювання – у матеріалах електронного навчального курсу 

необхідно розмістити додатковий теоретичний матеріал та завдання для 

самостійного виконання, що забезпечить краще засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни;  

9.2.9. додаткові матеріали.  
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10. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ 

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

10.1 Оцінювання знань здобувачів вищої освіти і слухачів курсів 

підвищення кваліфікації в умовах змішаного навчання відбувається 

відповідно до діючого «Положення про критерії оцінювання знань і умінь 

здобувачів вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти» та «Положення про організацію освітнього процесу у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти». 

10.2. Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти денної 

або заочної форми навчання може отримати за результатами засвоєння 

дисципліни, складає 100 балів. 

10.3. Максимальна кількість балів, яку слухач курсів підвищення 

кваліфікації може отримати за результатами захисту випускної роботи, 

засвоєння програми курсів підвищення, складає 100 балів.  

10.4. Підсумковий бал з дисципліни або курсу в умовах змішаного 

навчання визначається сумою балів за результатами очного та дистанційного 

навчання.  

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

11.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

Вченою радою БІНПО та вводиться в дію наказом директора Інституту. 
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