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Blended Learning - Змішане навчання

об'єднання формальних засобів навчання: 

• роботи в аудиторіях, 

• вивчення теоретичного матеріалу

неформальних: 

• обговорення за допомогою ЦЗ (форуми, 
чати, блоги) й інтернет-конференцій. 

Змішана форма навчання органічно поєднує
як традиційні, так і 
дистанційні форми навчання.

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=10953&displayformat=dictionary


Моделі змішаного
навчання

Ротаційна модель
Станції ротації

Лабораторна ротація

Перевернутий клас

Індивідуальна ротаційна модель

Гнучке навчання

Самостійне навчання

Віртуальне навчання



Моделі змішаного навчання

Перша модель

Друга модель

Очна сесія

виконанні практичних завдань, а також здійснюється спілкування з викладачем, консультантом, іншими учнями й ученицями

Самостійне вивчення з ЦІ

подальше навчання самостійно в режимі онлайн на більш високому та широкому обсязі навчального матеріалу

Тренінг в навчальній аудиторії
під час проведення тренінгу в навчальній аудиторії здійснюється відпрацювання певних ситуацій, які використовуються

викладачем або виконуються практичні завдання, семінари, ділові ігри тощо

Дистанційне навчання

• формування базових знань під
час вивчення теоретичного 
матеріалу

Очна сесія

• детальний розгляд теми, 
обговорення та дискусія з даної
теми

Самостійно з ЦІ

• виконання завдань на базі
вивченого навчального
матеріалу, спілкування ЦЗ

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/resource/view.php?id=80414


Комбінація різноманітних форм і систем навчання

Аудиторне навчання в присутності викладача, що передбачає
безпосередній контакт студентів та викладачів (семінари, лекції, рольові
ігри, інструктаж, окремі питання практики, конференції, наставництво
тощо

Інтерактивне навчання – навчання в мережі (e-learning), здійснюється у 
хмарі (електронний навчальний курс, віртуальні класи та лабораторії, 
конференцзв'язок, індивідуальне консультування за допомогою
електронної пошти, дискусійні форуми, чати, блоги)

Навчання з підтримкою різних засобів – розробленних нових навчальних
матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, Web-книги, відеоматеріали тощо)

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=10973&displayformat=dictionary


Модель ротації

• в хімічному кабінеті

• можна проводити навчання з використанням станцій ротації, тобто в кожній частині класу 
мають бути наявні різні засоби навчання та спеціальний простір для певного виду 
діяльності, наприклад:

• планшети для доступу до мережі Інтернет, 

• обладнання для проведення експерименту, 

• матеріали для мейкерства, 

• місця для групової роботи тощо. 

• На кожній такій станції студенти працюють певний час, а потім переходять до іншої, тобто 
відбувається ротація діяльності. Викладач визначає правила роботи на кожній станції та 
ротації між ними.



Організація ротацій

Дві станції ротації

Станція взаємодії з викладачем 

(індивідуальні чи групові консультації) і 

простір для виконання практичних завдань

Дві станції ротації

Технологічна станція для фронтальної 

роботи та індивідуальні робочі місця для 

виконання практичних завдань

Дві станції ротації

Станція для співпраці та індивідуальні 

робочі місця для виконання практичних 

завдань

Дві станції ротації

Станція для взаємодії з викладачем 

(індивідуальні чи групові консультації) та 

станція для організації співпраці

Три станції ротації

Технологічна станція для фронтальної

роботи, станція для співпраці, простір

для виконання практичних завдань

Кілька станцій ротації

Станція мейкерства для 

експериментів, досліджень і станції

для групової роботи студентів



Кабінет хімії



Особливості організації освітньої діяльності 
на ротаційних станціях

для пояснення, 
залучення до 
формулювання гіпотез та 
запитів дослідження, 
презентувати матеріали 
кожній групі, а не всьому 
класу

використання планшетів 
чи комп’ютера для 
перегляду навчальних 
матеріалів, інструкцій 
для практичних, 
лабораторних робіт, 
пошуку інформації, 
надання зворотного 
зв’язку чи тестування, 
тощо

формування практичних  
навичок або закріплення 
теоретичних знань через 
хімічний експеримент

Обговорення, реалізація 
проєкту або завдання, 
виконання якого 
вимагає від студентів 
уміння працювати 
разом і вчитися один у 
одного



Алгоритм організації змішаного 
навчання

• 1) використовувати станцію під керівництвом вчителя 
для цілої низки видів діяльності

• 2) змінювати учасників груп, адже залучення у групи 
з однаковим рівнем підготовки та залишення їх там 
протягом тривалого часу може завдати шкоди їхній 
впевненості як учасників освітнього процесу. 
Групи змішаних здібностей, засновані на інтересах та сильних 
сторонах є альтернативними стратегіями об’єднання у групи

• 3) визначати стратегію переходів між станціями ротацій, 
навчати  УУ переходу між станціями та проговорювати на 
початку всіх активностей загальні правила щодо переміщення по станціях

• 4) використовувати різні стратегії та технологічні інструменти на різних станціях, щоб УУ були активними і 
залученими

• 5) демонструвати таймер на дошці, щоб УУ могли відслідковувати час своєї роботи

• 6) супроводжувати роботу на кожній станції чіткими інструкціями

• 7)підготувати інструкцію для УУ, яких немає на уроці

• 8)оцінювати всіх УУ на станціях необов’язково
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