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Змішане навчання часто називають гібридним навчанням. Це з тим, що змішане навчання 

акцентує увагу на механічному змішуванні. Гібрид є поєднанням нової, передової технології зі 

старою технологією і створення інновації по відношенню до старої технології. 

Виділяють чотири характеристики гібридного навчання : 

• включає і старі, і нові технології;

• орієнтована на існуючих клієнтів;

• намагається виконати роботу технології, яка раніше існувала;

• менш "безпечний" і не призводить до суттєвого зниження рівня знань.

Джон Спенсер, євангеліст трансформації в освіті, речник міжнародного рівня та апологет 

інноваційних підходів, виділяє п'ять можливих моделей гібридного навчання. В основу цих 

моделей закладено уявлення про гібридне навчання як про формат, який передбачає синхронну 

взаємодію різної регулярності та тривалості між учнями онлайн та в аудиторії.  

Безумовно, жоден формат не обходиться без 

обмежень та труднощів. І гібридне, і змішане навчання 

вимагають від викладача розширених умінь, пов'язаних із 

різними видами доставки навчального матеріалу, 

способами підвищити залученість студентів та рівень 

їхньої мотивації, вимірювати ефективність навчального 

процесу. Однак гібридне навчання додатково 

ускладнюється необхідністю задовольняти запити одразу 

двох аудиторій: і очної, і онлайн, - тоді як змішане 

навчання передбачає послідовність у перемиканні між 

онлайн- та очним форматами.  

Модель Опис З точки зору онлайн-

навчання  

З точки зору очного навчання 
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Синхронна та 

регулярна взаємодія 

між онлайн- та очною 

групами учнів.  

Учні приєднуються до 

заняття за допомогою 

відеозв'язку та взаємодіють 

з усією групою. Якщо 

потрібно розбиватись на 

підгрупи, це відбувається в 

окремих відеочатах.  

Учні взаємодіють так само, як і за 

традиційного навчання, 

дотримуючись правила соціальної 

дистанції, і вивчають той самий 

контент, що і онлайн-учні. На 

заняттях є елементи взаємодії між 

присутніми та онлайн-

учасниками.  
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Учні на синхронних 

заняттях поділені на 

когорти, кожна з яких 

має свою освітню 

траєкторію.  

Віртуальна група вивчає те 

саме, що й очна група, але 

без взаємодії з останньою. 

Лекційний матеріал вони 

можуть слухати у 

синхронному та 

асинхронному форматі.  

Учні взаємодіють так само, як і 

при традиційному навчанні, 

дотримуючись правил соціальної 

дистанції. При виконанні очної 

групової роботи вчитель 

переключається на взаємодію з 

віртуальною групою.  
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Учні обмінюються 

видами навчання: очно 

або онлайн. Онлайн-

навчання при цьому 

відбувається 

переважно 

асинхронно.  

Учні виконують домашню 

роботу, вивчають 

навчальний матеріал, 

працюють над власною 

частиною проекту.  

Учні беруть участь у дискусіях, 

ставлять питання вчителю та 

отримують зворотний зв'язок, 

об'єднуються у роботі над 

проектами  
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 Якщо учнів, присутніх 

онлайн, небагато (3 – 4 

особи), вони можуть 

функціонувати як 

віртуальна автономна 

група, іноді 

підключаючись до 

очних занять з 

відеозв'язку.  

Учні беруть участь у всіх 

активностях нарівні з 

очними учасниками  

Учні беруть участь у 

традиційному очному занятті; як 

правило, один із учнів асистує 

викладачеві та онлайн-учасникам, 

допомагаючи переконатися у 

стабільному відеозв'язку.  
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  Невеликій групі 

онлайн-учнів 

пропонується до 

виконання невеликий 

проєкт.  

Учні працюють над 

проектом.  

Учні продовжують заняття у 

звичайному режимі.  
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