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У 70-х роках минулого століття  Міжнародною організацією праці (МОП)

був узагальнений світовий досвід професійної підготовки і перепідготовки

робітників  в  економічно  розвинених  країнах  і  запропонована  гнучка,

орієнтована  на  забезпечення  зайнятості,  модульна  система  професійного

навчання.  Її  також  називають  навчанням  за  модулями  трудових  навичок

(МТН-навчання) [1]. Ця методика поширилась у всьому світі та має наступні

особливості:

1.  При  модульному  навчанні  підготовка  фахівців  може  вестися  як  за

професією  в  цілому,  так  і  за  окремими  видами  робіт,  сформульованими

замовником. 

2.  Модульна  система  орієнтована  на  засвоєння  безпосередньо  трудових

навичок і всього теоретичного матеріалу. 

3. При модульному навчанні учень навчається сам, а майстер виробничого

навчання (інструктор, викладач) виступає як організатор, консультант і керуючий

цим процесом. 

4.  Модульна  методика  дозволяє  забезпечити  індивідуальне  навчання,  у

якому навчальний матеріал кожен вивчає у своєму власному темпі. 

5.  Після  вивчення  кожного  навчального  елемента  здійснюється  контроль

засвоєння навичок. 

6.  Модульна  методика  дозволяє  реалізувати  однакові  умови  навчання  і

контролю, що забезпечує повторюваність результатів навчання.
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7. Розробкою модульної навчальної документації повинна займатись група

компетентних фахівців,  у  яку  входять  висококваліфікований робітник  (майстер

виробничого  навчання),  технолог,  педагог,  психолог,  ілюстратор,  фахівець  з

комп'ютерної обробки інформації та ін. 

8.  Модульна  система  орієнтована  на  підготовку  працівників  в  умовах

швидких  змін  вимог  виробництва  до  трудових  ресурсів,  на  перепідготовку

безробітних, на самозайнятість населення в умовах кризового стану економіки. 

МСПН  дозволяє  забезпечити  рівень  підготовки  персоналу  відповідно  до

вимог міжнародних стандартів якості ISO 9000:2000.

Найкращою технологією для МСПН є  змішане навчання  (уведено в  2006

році Бонком і Гремом) - офіційна програма навчання, у якій студент навчається в

аудиторії  і  через  Інтернет  (30%  -70%)  з  деякими  елементами  студентського

контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання. Тобто, у змішаному

навчанні  базовим  є дистанційний  курс  - заплановану  викладачем  діяльність

студента для засвоєння структурованої інформації.

Змішане  навчання  розширює  освітні  можливості  студентів,  стимулює

формування  суб'єктної  позиції  студента,  трансформує  стиль  педагога,

персоналізує освітній процес. Воно повинно бути цілісним, незалежно від

поєднання форм і методів навчання, побудовано на педагогічних принципах,

прагматичним,  забезпечувати  якість  навчання  та  відповідати  стратегії

навчання.

У змішаному навчанні головне – це мета, а не спосіб доставки, підтримка

персональних стилів навчання, стратегія навчання «точно в термін». У змішаному

навчанні  успішно  комбінується  формальне  та  неформальне  навчання,

користувацькі  та  зовнішні  матеріали,  самостійне  та  колаборативне  навчання,

робота та навчання. 

Викладач у змішаному навчанні може виконувати роль художника в студії

навчання (Джон Сілі Браун), мережевого адміністратора (Кларенс Фішер),



консьєржа (Кертіс Bonk) або куратор (Джордж Siemens). Викладач повинен

бути  готовим  вчитися:  оцінювати,  проаналізувати  і  агрегувати  дані;

використовувати  дані  в  якості  невід'ємної  частини  процесу  планування;

відкритим  для  нових  стратегій  навчання:  мати  широкий  кругозір;

диференціювати навчання відповідно до потреб студентів; лідером: показати

студентам, як шукати інформацію і ставити правильні питання; управляти

навчальною  діяльністю  на  основі  проектів;  мати  стратегії  мотивації

студентів.

До  переваг  змішаного  навчання  можна  віднести  підвищення  мотивації

студента, акцент на глибокому навчання, гнучкий розклад режиму навчання,

полегшений  контроль  прогресу  студента,  розширені  засоби  діагностики,

робота у командах.

Інституційний  потенціал  для  змішаного  навчання  –  це  технологічна

інфраструктура, спеціальне фінансування, стимули, професійний розвиток,

педагогічне  проектування,  технічна  допомога,  наявність  LMS  та  інших

технологій навчання.

Для впровадження змішаного навчання в організації необхідно сформувати

стратегію  навчання,  організаційну  модель,  мати  ресурси  та  сервіси

підтримки  студентів,  включити  змішане  навчання  у  розклад  занять,

визначити політику авторського права та інтелектуальної власності.

У змішаному навчанні необхідно звернути увагу на те, як вчити, а не що

вчити, забезпечити відповідність доставки інформації для досягнення мети з

таксономією  Блума,  виконання  навчальної  діяльності  після  10-20  хв.

перегляду відео або участі у вебінарі, вимогами щодо оцінки діяльності та

координації всіх елементів курсу.

Велику роль у змішаному навчанні відіграє відео, яке повинно бути дуже

коротким (не перевищувати 6 хвилин). Викладач повинен вміти створювати

відео (Screencast-o-mattic, Jing, CamStudio, MoveNote), відео через додавання



до  презентації  звуку  (http://powtoon.com  ,    http://slidetalk.net,

http://memplai.com/  ),   відео  з  тестуванням  (http://Educanon.com  ,

http://www.metta.io  ,    http://Touchcast.com  ),   відео  з  коментуванням

(VideoNot.es,  Popcorn  Maker),  скрайбінг  (https://explee.com/#,

http://www.moovly.com/  ). 

Більш  докладно  з  теорію  та  практикою  змішаного  навчання  можна

познайомитись у роботі [2].

Наступним елементом  змішаного  навчання  є  мікро-навчання  (введений  в

2004  році  Герхардом  Гаслером)  –  це  спосіб,  в  якому  поняття  та  ідеї

представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових

інтервалах, при необхідності, або в умовах максимальної сприйнятливості.

Інноваційні особливості мікро-навчання – це безшовна інтеграція: навчання

є  частиною  роботи  і  практики;  периферійне  споживання:  не  вимагається

повна увага, багато завдань складаються з декількох; мотивація: навчальні

ситуації не передбачувані, студент самостійно вибирає мікро-урок.

Більшість програм змішаного навчання базуються на чотирьох моделях [2]:

обертання, гнучка, La Carte і збагачена віртуальна. Для професійної освіти бажано

використовувати  модель  обертання.  Це  курс  або  урок,  в  якому  студенти  за

встановленим  графіком  або  на  розсуд  учителя  змінюють  методи  навчання,

принаймні, одним з яких є дистанційне навчання. Інші умови можуть включати

такі заходи, як робота в малих групах або класі, групові проекти, індивідуальні

заняття, і письмові роботи. Студенти вчаться в основному на території кампусу і

вдома.

Обертання робочих зон  - курс або урок,  в  якому студенти переміщуються

через фіксовані відрізки часу між різними місцями навчання. Інші місця можуть

включати роботу в малих групах або класі, групові проекти, індивідуальні заняття

та завдання.

Лабораторія  обертання  - курс  або  урок,  де  дистанційне  навчання
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здійснюється в комп'ютерній лабораторії.

Перевернутий  клас  - курс  або  урок,  коли  студенти  дистанційно  вивчають

теоретичний  матеріал  замість  традиційного  домашнього  завдання,  а  потім  в

аудиторії виконують практичну роботу.

Індивідуальне  обертання  - курс  або  урок,  де  кожен  студент  має

індивідуальний графік роботи.

Перелік  моделей,  методів  та  технологія,  які  можуть  бути  використані  у

змішаному навчанні  не  обмежується  наданими вище,  їх  набагато  більше.

Наприклад, це інфографіка,  продовжена реальність,  віртуальна реальність,

геймифікація. Деякі ще знаходяться у стадії становлення, але через деякий

час вони можуть суттєво змінити професійне навчання.

Успішність змішаного навчання залежить від студента: його мотивації, рівня

підготовки, вміння працювати самостійно та планувати свій час. Тому необхідно

переходити на змішане навчання поступово, використовуючи підхід від простого

до складного, при проведенні занять завжди передбачати альтернативні варіанти.

Змішане  навчання  доступно  і  викладачу-початківцю,  і  досвідченому  педагогу,

воно  створює  маршрути  для  формування  фахівця,  підготовленого  до  роботи  у

нових умовах 21 століття.
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