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РОЗДІЛ 2 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

СУЧАСНИХ ІКТ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

 
С. О. Семеріков, А. М. Стрюк 

Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в 
удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної 

роботи студентів  

Насичення навчального процесу сучасними засобами ІКТ створює 
умови для збільшення частки активних форм навчальної діяльності 
студентів, інтенсифікації їх самостійності в здобуванні знань та 
опануванні навичок і технологічної інтеграції аудиторної та 
позааудиторної роботи.  

Як зазначає Т. І. Коваль, провідним напрямом розроблення систем 
професійної підготовки з інформаційних технологій є побудова 
цілісної системи, що базується на особистісно орієнтованому та 
діяльнісному підходах, органічному поєднанні традиційних і 
комп’ютерно орієнтованих методів і засобів навчання, впровадженню 
як традиційних, так і дистанційних форм організації навчального 
процесу за принципом їх взаємного доповнення, зокрема – через 
впровадження електронного навчання в процес самостійної 
позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності, що має 
створювати сприятливі умови як для організації автономної роботи 
студентів (повної, обмеженої, часткової), так і для групової 
навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців в 
інформаційно-комп’ютерному навчальному середовищі [83, с. 4-33]. 
Розроблена Т. І. Коваль модель системи професійної підготовки з 
інформаційних технологій відображує світову тенденцію еволюції 
системи підготовки фахівців, яка в зарубіжній літературі отримала 
назву «blended learning». 

Поняття комбінованого навчання  

Blended Learning – поняття, що може бути перекладене по-
різному: дієслово «blend» має основні значення «змішуватися», 
«вливати», «сполучатися», «гармонувати», «вписуватися», 
«стиратися», «виготовляти суміш», «переходити з відтінку у відтінок». 
Так, Н. В. Рашевська його називає змішаним навчанням [88], Є. М. 
Смирнова-Трибульска – гібридним [91], Б. І. Шуневич – комбінованим 
[94], Б. Колліс та Дж. Мунен – гнучким [22]. 

По-різному розглядають вказані автори і сам процес («blending»): 
Н. В. Рашевська – як поєднання традиційних технологій навчання з 
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інноваційними технологіями електронного, дистанційного та 
мобільного навчання; Є. М. Смирнова-Трибульска – як інтеграцію 
очного та дистанційного навчання; Б. І. Шуневич – як поєднання 
електронного мережевого і традиційного навчання. Н. М. Болюбаш 
уважає поняття «змішане навчання», «комбіноване навчання», 
«гібридне навчання» синонімічними та розуміє під ними поєднання 
дистанційного та електронного мережевого навчання з традиційними 
формами навчання: очною та заочною [72]. 

Із метою впорядкування термінології доцільно звернути увагу на 
тлумачення різних варіантів перекладу слова «blend», як-от: 1) гібрид; 
2) суміш; 3) комбінація і врахувати, що «суміш» перекладається 
англійською як «mix» та визначає невпорядковане поєднання, й 
надалі трактувати blended learning як комбіноване навчання. 24x7 
Learning визначає комбіноване навчання як «оптимальне 
використання онлайн-навчання, мобільного навчання та навчання у 
класній кімнаті» [1] й пропонує два способи комбінування: 
традиційного навчання з дистанційним (онлайн-навчанням) 
безпосередньо та опосередковано через мобільне навчання. 

Поняття комбінованого навчання не є новим. Якщо розглядати 
форми організації навчання як синхронні (спільна спеціально 
організована навчальна діяльність у визначений час у визначеному 
місці – наприклад, у традиційному аудиторному навчанні) та 
асинхронні, то навіть за традиційної організації навчального процесу 
комбінування форм стає необхідним. Наприклад, така синхронна 
форма організації навчальної діяльності як лекція, може 
супроводжуватися як фронтальною (синхронною), так і груповою 
(синхронно-асинхронною) і навіть індивідуальною (асинхронною) 
лабораторною роботою. Виходячи з цього й активність у навчальній 
діяльності може бути класифікованою за співвідношенням 
синхронних та асинхронних часових проміжків, оскільки чим вище 
рівень самостійності навчальної діяльності, тим вищий ступінь її 
асинхронності. 

Найвищий ступінь асинхронності мають дистанційне та мобільне 
навчання, оскільки застосування ІКТ у різних формах сучасної освіти 
неминуче позначається на збільшенні частки самостійної роботи й 
самоосвіти. Отже, спостерігаємо два взаємопов’язані та 
взаємообумовлені процеси: з одного боку, впровадження технологій 
електронного, дистанційного та мобільного навчання в аудиторне 
навчання надає можливості комп’ютеризувати самостійну роботу, а з 
іншого – частка самостійної роботи в навчальному плані визначає 
вибір форми організації навчання із застосуванням відповідних ІКТ. 

Отже, комбіноване навчання неможливе без використання 
сучасних ІКТ. Услід за М. І. Жалдаком В. І. Гриценко зазначає, що 
«ІКТ в силу своїх дидактичних властивостей активно впливають на всі 
компоненти системи навчання (цілі, зміст, методи й організаційні 
форми навчання), дозволяють ставити та розв’язувати більш складні 
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й надзвичайно актуальні завдання педагогіки – завдання розвитку 
людини, її інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного, 
критичного мислення, самостійності в оволодінні знаннями, в роботі з 
різними джерелами інформації» [76, с. 66]. 

Зміна форми організації навчання зумовлює зміну ролі викладача: 
якщо у дистанційному навчанні він стає тьютором, який керує 
процесом навчання як діяльністю і намагається забезпечити 
заплановані результати як щодо отриманих знань та умінь, так і до 
набутих особистих здібностей студентів [78], то у комбінованому 
навчанні – фасилітатором, який, окрім управління процесом навчання 
з активним застосуванням ІКТ, налагоджує зв’язки студентів між 
собою та студентів з викладачем. Поняття «фасилітатор» введене 
К. Роджерсом, який учителя називає фасилітатором спілкування. Як 
зазначає Н. М. Бібік, фасилітація (англ. faciletate – полегшувати, 
сприяти) – стиль педагогічного спілкування, який передбачає 
полегшення взаємодії під час спільної діяльності; ненав’язлива 
допомога групі чи окремій людині в пошуку способів виявлення і 
розв’язання проблем, налагодженні комунікативної взаємодії між 
суб’єктами діяльності [81, с. 953-954].  

Ефективність самостійної навчальної діяльності студентів з 
використанням ІКТ залежить від активності викладача, який в свою 
чергу не лише формує зміст та завдання самостійної роботи, але й 
виступає її організатором та керівником. Самостійні заняття під 
керівництвом тьютора традиційно вважалися основною формою 
навчальної роботи англійських студентів. Ця система й донині 
застосовується також у деяких американських університетах, 
наприклад, Гарвардському, Принстонському, іноді в коледжах. Проте, 
в основному під час підготовки студентів до іспитів. Нині тьюторська 
система навчання набула нового змісту й застосовується при 
реалізації дистанційної форми навчання, на короткотривалих курсах 
підготовки та перепідготовки спеціалістів у системах післядипломної 
та додаткової освіти, для індивідуалізації навчання студентів, у 
системі професійної освіти та довузівської підготовки. 

П. Баумгартнер [4, с. 7] виокремлює три типи навчання, 
характеризуючи їх у такий спосіб: 

Навчання І 
Викладач  

Навчання ІІ
Тьютор 

Навчання ІІІ 
Фасилітатор 

фактичні знання: знати, що процедурні знання: знати як соціальна практика: знання 
у дії

передавання знання розв’язання наперед 
визначених задач 

дії у реальних ситуаціях 

знати, пам’ятати робити  впоратися, опанувати 
дати правильну відповідь обрати правильний спосіб 

та використовувати його 
реалізувати адекватну 
стратегію дій 

вербальні знання, 
запам’ятовування 

вміння, здатності соціальна відповідальність 

вчити, пояснювати спостерігати, допомагати, 
демонструвати 

співпрацювати, 
підтримувати 
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Порівняння даних типів навчання і ролей «традиційного» 
викладача (вчителя), фасилітатора та тьютора надає 
можливість зробити висновок про те, що роль викладача так 
само, як і форма організації навчання, зумовлена часткою 
самостійної роботи: з її збільшенням відбувається як зміна типу 
навчання, так і ролі викладача (див. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Вплив ІКТ та самостійної роботи на вибір форми організації 
навчання та роль викладача 
 

Розглядаючи тенденції розвитку комбінованого навчання. 
Дж. Сенер зазначає, що найбільш чітко риси комбінованого навчання 
виявляються, коли частка відвідувань університету студентами сягає 
від 20 % до 80 % [55]. Таке співвідношення аудиторної та 
позааудиторної роботи добре узгоджуються з дослідженнями 
В. М. Кухаренка [84], І. Аллена та Дж. Сімена [3].  

К. Дж. Бонк та Ч. Р. Грехем [19] вказують, що рівень використання 
засобів ІКТ у найближчому майбутньому вже не буде чинником 
вибору форми навчання, а враховуючи, що частка самостійної роботи 
у процесі професійної підготовки є досить значною, доцільним є 
розгляд комбінованого навчання у вимірі «мобільність ІКТ – 
синхронність» (рис. 2).  

Перехід до комбінованого навчання та ролі фасилітатора вимагає 
від викладачів вищої школи набуття нових та посилення 
сформованих навичок: 1) письмового та аудіального спілкування; 
2) тайм-менеджменту у синхронному та асинхронному режимі 
спілкування; 3) гнучкої організації індивідуального та інклюзивного 
навчання засобами ІКТ. 

Так, дослідники Мічиганського віртуального університету на чолі з 
Дж. Уотсоном [64] уважають, що у процесі комбінованого навчання із 
зростанням частки самостійної роботи змінюються ролі викладача, 
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студента та технології навчання через розширення меж використання 
онлайн навчання, збільшення гнучкості планування занять та 
консультаційної підтримки, переходу до мобільного навчання (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Використання комбінованого навчання у вимірі «мобільність ІКТ – 

синхронність» (за Дж. Сенером [55]) 
 

 
Рис. 3. Зміни, що відбуваються у процесі переходу від традиційного до 

комбінованого та дистанційного навчання (за Дж. Уотсоном [64, с. 12]) 

Деякі з найбільш розповсюджених трактувань поняття 
комбінованого навчання (blended learning), що належать як окремим 
авторам, так і авторським колективам, подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Трактування комбінованого навчання 

Автор Комбіноване навчання
Allconsulting Навчання, за якого об’єднуються засоби традиційного (очного), 

електронного та мобільного навчання [24] 
e-TQM Навчання, що поєднує самостійну роботу з груповим традиційним та 
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Автор Комбіноване навчання
кооперативним електронним навчанням [6]

Epic Performance  
Improvement Ltd 

Інтеграція онлайн (електронного, дистанційного, мобільного) та 
оффлайн-навчання (аудиторної та позааудиторної роботи) [14, с. 
16] 

Global Knowledge 
Network Training 

Ltd.

Інтеграція індивідуального навчання, підтримуваного засобами 
електронного навчання, з традиційним та кооперативним навчанням 
[21] 

The Sloan  
Consortium 

Поєднання декількох підходів до навчання з використанням 
віртуальних та фізичних ресурсів [23] 

The Training 
Associates (TTA) 

Інтеграція традиційного, дистанційного та виробничого навчання 
[12] 

Sealund & 
Associates 
Corporation 

Інтеграція електронного навчання з моделюванням та ігровими 
технологіями [54] 

П. Айзексон «Суміш» методів і стратегій навчання [36]
І. Аллен, Дж. Сімен Навчання, в якому від 30% до 79% навчального матеріалу 

подається засобами електронного навчання [3, с. 4] 
Д. Берн Навчальний процес, в якому застосовуються різноманітні подіє-

орієнтовані методики, наприклад, електронні навчальні програми в 
реальному часі, елементи індивідуальних занять тренера з учнем, а 
також програми, в яких учень сам визначає оптимальну швидкість 
та інтенсивність процесу навчання [69]

А. М. Богомолов Симбіоз очної та дистанційної форм навчання [71]
П. Валіатан 1) рішення, в яких комбінуються різні способи доставляння 

навчальних матеріалів; 
2) навчання, що поєднує різні види навчання, включаючи очне 
навчання у класі, онлайнове електронне навчання і самонавчання 
без відриву від виробництва [63] 

К. Грей Комбінація електронного навчання з множиною інших методів 
доставляння навчальних матеріалів [32]

Н. Гусарова e-learning + тренінг [77]
В. Джоші Інтеграція традиційного, дистанційного та неформального навчання 

засобами інтерактивних технологій [38] 
Ч. Д. Дзюбан Комбінування традиційного та електронного навчання із 

зменшенням часу на аудиторну роботу [27, с. 2] 
Р. Кертіс Суміш різних стратегій навчання і методів доставляння навчальних 

матеріалів, спрямована на оптимізацію процесу навчання [41] 
М. В. Коваль, 
Б. І. Шуневич 

Поєднання традиційного і дистанційного навчання [94]

Т. І. Коваль Органічне поєднання традиційних і комп’ютерно-орієнтованих 
методів, комплексне використання паперових і електронних носіїв 
інформації, традиційних і комп’ютерно-орієнтованих засобів 
навчання, впровадження як традиційних, так і дистанційних форм 
організації навчального процесу за принципом взаємного 
доповнення [83, с. 5]

Б. Колліс, 
Дж. Мунен 

Гібрид традиційного очного та онлайн-навчання, за якого навчання 
відбувається як в аудиторії, так і у мережі, причому онлайн-
складова стає природнім розширенням традиційного аудиторного 
навчання [22, с. 9]

Консультативна 
група гнучкого 
навчання 

Методи навчання, що поєднують електронне навчання з іншими 
формами гнучкого навчання та більш традиційними формами 
навчання [25, с. 3] 

В. М. Кухаренко та 
інші автори [84] 

Вид е-навчання, у якому спільно використовуються методи та 
засоби традиційних форм навчання та е-навчання. При цьому 
частка технологій е-ДН в навчальному процесі може коливатися від 
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Автор Комбіноване навчання
30% до 80% [84, с. 2]

Е. Мейсі Це використання двох або більше окремих методів підготовки. 
Комбіноване навчання може включати такі комбінації, як: 
- поєднання аудиторного і он-лайн навчання; 
- поєднання онлайн навчання та індивідуальної роботи з 
інструктором або викладачем; 
- поєднання роботи з тренажерами і структурованими навчальними 
курсами; 
- поєднання навчання на робочому місці і навчання під час перерви 
на обід та ін. [52, с. 59] 

О. Ф. Мусійовська Інтегрована форма різних видів Інтернет-навчання, електронного 
дистанційного та традиційного навчання, за якої навчальний 
матеріал у будь-якому електронному виді (текстовому, аудіо- або 
відеоформаті, у вигляді РРТ-презентацій, flash-анімації, Веб-
ресурсів та ін.) передається студентові через Інтернет або локальні 
мережі для самостійного опрацювання, а закріплення та перевірка 
якості здобутих студентом знань і навичок проводиться в аудиторії 
під безпосереднім керівництвом викладача з використанням 
традиційних і мультимедійних засобів навчання [86]

Рада з 
фінансування 

вищої освіти для 
Англії

Метод навчання, що використовує технології електронного 
навчання, такі як онлайн-доставляння через WWW, форуми та 
електронну пошту, в поєднанні з традиційними очними лекціями, 
семінарами та практичними заняттями [31]

Н. В. Рашевська Процес навчання, за якого традиційні технології навчання 
поєднуються з інноваційними технологіями дистанційного, 
електронного та мобільного навчання з метою створення 
гармонійного поєднання теоретичної та практичної складових 
процесу навчання [88, с. 2] 

А. Рейд-Янг Гнучкий підхід до доставляння навчальних матеріалів, що поєднує 
онлайн-доставляння з іншими способами для повного надання 
навчальних послуг [49] 

Є. М. Смирнова-
Трибульска 

З використанням e-learning підтримується традиційний процес 
навчання [91, с. 353] 

Дж. Сміт Метод дистанційного навчання, де традиційне навчання 
поєднується з високими (телебачення, Інтернет) та низькими 
(голосова пошта, конференц-зв’язок) технологіями [56] 

А. Стасінакіс e-learning + тренінг + тьюторська підтримка [57]
А. Хейнце, 
К. Проктер 

Навчання, що підтримується ефективним поєднанням різних 
способів доставляння навчальних матеріалів, моделей викладання 
та стилів учіння, і ґрунтується на прозорій взаємодії між всіма 
учасниками навчального процесу [33] 

А. Хендерсон Навчання, що поєднує компоненти дистанційного навчання в 
Інтернет з іншими технологіями навчання, такими як CD-ROM, 
аудиторні тренінги або книги [34]

Аналіз різних трактувань поняття комбінованого навчання надав 
можливість уточнити його тлумачення: 

Комбіноване навчання – це цілеспрямований процес здобуття 
знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та 
позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього 
процесу на основі взаємного доповнення технологій 
традиційного, електронного, дистанційного та мобільного 
навчання [90, с. 28-29]. 

У запропонованому понятті комбінованого навчання ми спирались 



 

142 

на визначення дистанційного, електронного та мобільного навчання.  
Отже, використання комбінованого навчання в освітньому процесі 

потребує побудови моделі, адаптованої до умов його застосування. 

Моделі комбінованого навчання 

Як бачимо, значна частина з наведених у табл. 1 трактувань 
комбінованого навчання належить саме до системи післядипломної 
освіти, перепідготовки кадрів, корпоративного навчання. 

В. М. Кухаренко та інші автори концепції розвитку електронного 
навчання в НТУ «ХПІ» на 2009–2016 рр. [84] підкреслюють, що і 
традиційний навчальний процес за наявності істотної кількості 
дистанційних курсів за визначеним фахом можна перебудувати згідно 
з уведеним визначенням комбінованого навчання, при цьому 
впровадження комбінованого навчання сприятиме «ефективному 
застосуванню кредитно-модульної системи, дозволить проводити 
моніторинг якості засвоєння курсу, дасть змогу забезпечити істотну 
допомогу студенту у виконанні практичних завдань, підготовці до 
проведення лабораторних і семінарських занять, здійснити перевірку 
засвоєння теоретичного матеріалу через тестування, розміщення 
звітів про виконану роботу, реалізувати зворотний зв’язок між 
студентами й викладачами» [84, с. 9]. 

Комбіноване навчання інтегрує синхронні та асинхронні 
комунікаційні технології, формальне та неформальне навчання, 
друковані та електронні навчальні матеріали, онлайнову та 
оффлайнову фасилітацію, забезпечуючи умови для створення 
якісних інтерактивних навчальних матеріалів для самонавчання та 
неперервної підтримки процесу навчання [2]. 

Комбіноване навчання реалізує чотири системні принципи 
відкритої освіти, сформульованих В. Ю. Биковим: мобільності учнів і 
вчителів; рівного доступу до освітніх систем; надання якісної освіти; 
принцип формування структури та реалізації освітніх послуг [70, с. 
55–56]. Побудова моделі комбінованого навчання передбачає 
реалізацію цих принципів з метою створення відкритого навчального 
середовища. 

Розроблення моделі комбінованого навчання, на думку Б. Хана, 
вимагає урахування педагогічних, технологічних, інституційних, 
етичних, управлінських, ресурсних, інтерфейсних та оцінювальних 
вимог [40, с. 4].  

У роботі Є. М. Смирнової-Трибульскої [91] проаналізовано стан 
дослідженості й розробленості концепції дистанційного навчання в 
теорії і практиці безперервної освіти, зокрема педагогічної – вищої й 
післядипломної, спроектовано модель інтеграції очної та дистанційної 
форм для ВНЗ (рис. 4).  

Наведена модель відокремлює форми організації навчання, 
відносячи, зокрема, лабораторні роботи до дистанційного навчання, а 
семінарські та практичні заняття – до традиційного [91, с. 360], що, на 
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нашу думку, дещо обмежує можливості комбінованого навчання. 
 

 
Рис. 4. Модель інтеграції очної та дистанційної форм для ВНЗ (за 

Є. М. Смирновою-Трибульскою [91]) 

 
Автори системи підтримки комбінованого навчання Networked 

Learning Ecology – North America (NLENA) [9] пропонують поєднувати 
форми організації аудиторного навчання, онлайн навчання та 
практичної підготовки, специфічні для мобільного навчання, що є 
особливо актуальним для технічних ВНЗ [89] (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Модель інтеграції форм організації навчання в системі NLENA 

Трикомпонентну структуру має також модель комбінованого 
навчання корпорації Sealund (рис. 6), проте на відміну від 
попередньої вона передбачає не лише форми, а й діяльність: 
технологію електронного навчання у поєднанні з моделюванням та 
ігровим підходом. Усі види діяльності в цій моделі консультативно 
підтримуються.  

Дослідники німецької компанії Allconsulting GmbH [24] пропонують 
інше поєднання форм та методів комбінованого навчання в 
трикомпонентній моделі, що за структурою відповідає 
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запропонованому нами тлумаченню комбінованого навчання (рис. 7). 
 

 
 
Рис. 6. Комбіноване навчання корпорації Sealund [54] 
 
 

 
Рис. 7. Модель комбінованого навчання за Allconsulting GmbH [24] 

 
Однією з характеристик мобільного навчання автори вважають 

«швидке навчання» (rapid learning), яке, за Ч. М. Вебером, є основою 
для перепідготовки фахівців електронної промисловості на 
виробництві [66]. Так само, як і у попередній, у моделі Allconsulting 
GmbH провідними тут є форми практичної підготовки. 

Дж. Берсін [5, с. 85] запропонував п’ять моделей комбінованого 
навчання (табл. 2). Як бачимо, перша та третя моделі Дж. Берсіна 
відповідають визначенню дистанційного навчання, тому що не 
містять елементів аудиторного навчання і розрізняються ступенем 
контролю тьютора за перебігом навчання. Друга модель Дж. Берсіна 
відповідає уведеному тлумаченню комбінованого навчання, четверта 
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– тлумаченню мобільного тренінгу за [89, с. 120], а п’ята – моделі 
комбінованого навчання корпорації Sealund [54]. Незважаючи на те, 
що мультимедійність навчального середовища підкреслюється лише 
в першій моделі, воно притаманне й усім іншим моделям. 

Таблиця 2 
Класифікація моделей комбінованого навчання 

№ Модель Характерні риси моделі 

1 Самонавчання у системі 
електронного навчання з 
використанням інших 

комбінованих середовищ 

Дистанційне навчання, за якого суб’єкт навчання 
занурюється у мультимедіа-середовище 

2 Навчання під керівництвом 
викладача, комбіноване з 
самонавчанням у системі 
електронного навчання 

За такої моделі електронне навчання підтримує 
традиційне аудиторне, застосовуючись для 
підготовки до заняття, під час заняття та після 
заняття 

3 Синхронне електронне 
навчання, комбіноване з 
іншими середовищами 

Основними засобами навчання стають синхронні 
засоби (вебінари тощо), підтримувані 
самонавчанням 

4 

Навчання на робочому місці 

Провідною формою стає тренінг під керівництвом 
виробничого наставника; використовуються 
переважно для програм формування складних 
умінь та навичок 

5 Орієнтована на моделювання 
та лабораторні роботи 

Найчастіше використовується в галузі 
інформаційних технологій та тренінгах, в яких може 
бути змодельованим усе необхідне середовище 

До критеріїв вибору моделі комбінованого навчання Дж. Берсін [5, 
с. 265-267] відносить: 1) тип навчального курсу (ознайомлювальний, 
практично-орієнтований, завершаль-ний тощо); 2) культурні цілі 
(вплив очної частини курсу на досягнення цілей навчання); 
3) аудиторію (розмір, розподіл навчальних ролей, рівень освіти, 
володіння засобами ІКТ, мотивація, тощо); 4) бюджет; 5) ресурси; 
6) розподіл навчального часу; 7) зміст навчання (рівень складності та 
інтерактивності); 8) технологічні обмеження (пропускна здатність, 
необхідність установлення доповнень, відстеження діяльності, 
забезпечення безпеки тощо). 

Б. Тунхікорн [62] запропонував модель комбінованого навчання 
студентських груп на основі сайту (рис. 8). 

П. Джонс та інші автори [37], відповідно до ґрунтовно 
розробленого В. Ю. Биковим середовищного підходу до побудови 
моделей організаційних систем відкритої освіти [70], пропонують 
модель ступеневої підготовки бакалаврів, що визначає два 
середовища: фізичне та віртуальне, а також відповідні їм системи 
підтримки навчання. У віртуальному середовищі використовується 
поділ комунікаційних механізмів на синхронні та асинхронні. На 
відміну від попередніх моделей, ця модель включає одного із 
суб’єктів навчання – студента. Відповідно до пропозицій авторів [37] 
про те, що вибудувана ними модель може бути модифікованою для 
ефективного управління комбінованим навчанням, нами було 
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введено до неї (окрім бакалаврів) магістрів і докторів філософії (рис. 
9). 

 
Рис. 8. Модель комбінованого навчання за Б. Тунхікорном [62] 

 

 
 
Рис. 9. Модель комбінованого навчання в умовах ступеневої підготовки 

 
Модель дослідників з Університету Іогана Кеплера (м. Лінц, 

Німеччина) є досить спрощеною (рис. 10), проте, на відміну від 
попередньої, у ній присутні обидві групи суб’єктів процесу навчання – 
викладачі та студенти, вона відповідає уточненому тлумаченню та 
має ознаки педагогічної системи [30]. 

Зворотні стрілки у верхній частині моделі рис. 10 відповідають 
міжособистісній взаємодії суб’єктів навчання, у нижній – системному 
зв’язку складових технологій навчання (методів, засобів та форм 
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організації навчання). 
 

 
 
Рис. 10. Модель комбінованого навчання як педагогічної системи 

 
Н. В. Рашевською [88, с. 85] розроблено модель, що передбачає: 

1) встановлення взаємозв’язків між студентами та викладачами 
традиційними засобами в освітньому просторі ВНЗ та засобами 
мобільних ІКТ у єдиному інформаційному просторі системи освіти; 2) 
появу нових форм організації змішаного навчання через 
взаємопроникнення та інтеграцію традиційних та інноваційних форм 
організації відкритої освіти; 3) комбінування різних методів навчання 
відповідно до контексту навчання (місця, часу, стану суб’єктів 
навчання).  

 
 
Рис. 11. Модель комбінованого навчання у вищій школі (за Н. В. Рашевською [88]) 



 

148 

Ця модель (рис. 11) відповідає вимогам, що передбачає модель 
системи відкритої освіти: зовнішньою оболонкою моделі є відкрите 
освітнє середовище (єдиний інформаційний простір системи освіти), 
внутрішньою – відкрита технологія комбінованого навчання. 
Провідними засобами навчання в моделі є засоби мобільних ІКТ 
(апаратні та програмні), провідними методами – методи 
дистанційного, електронного, мобільного навчання. Системність 
моделі простежується як на рівні внутрішньої оболонки (технологія 
комбінованого навчання як складова певної методичної системи), так 
і на рівні зовнішньої (утворена методична система є пов’язаною із 
суб’єктами процесу навчання).  

У моделі Т. О’Каллаган, на відміну від попередніх, виокремлено 
рівні інтеграції форм організації комбінованого навчання засобами 
системи підтримки навчання (рис. 12), в моделі організації «Education 
for Well-being» визначено рівні зв’язків між суб’єктами навчального 
процесу та їх ієрархію (рис. 13). 

 

 
 
Рис. 12. Модель комбінованого навчання з використанням системи підтримки 

навчання (за Т. О’Каллаган [48]) 
 
Критерії вибору моделі комбінованого навчання, запропоновані 

Дж. Берсіним, ураховують специфіку конкретного курсу, тоді як для 
побудови системи комбінованого навчання у вітчизняних ВНЗ 
необхідним є урахування: 

1) особливостей навчання не однієї дисципліни, а групи 
споріднених дисциплін; 2) системної та середовищної природи 
комбінованого навчання; 3) організаційної структури навчальної 
установи та її впливу на освітнє середовище: навчання як в 
мобільних (ситуативних, предметно- та практико-орієнтованих) 
групах, так і у групах із фіксованим складом; наступність та 
ступеневість не лише у процесі навчання у ВНЗ, а й у системі «школа 
– коледж – університет»; безпосереднє відображення курикулуму у 
навчальному розкладі [5]. 
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Рис. 13. Модель комбінованого навчання з використанням системи підтримки 

навчання (за Education for Well-being [35]) 
 

На жаль, жодна з розглянутих моделей не задовольняє повною 
мірою вказані вимоги, що зумовлює необхідність розроблення нової 
моделі. 

На рис. 14 подано організаційну модель комбінованого навчання, 
розроблену з урахуванням особливостей навчального процесу у 
вітчизняних ВНЗ. У запропонованій моделі суспільством 
визначаються цілі вищої освіти, які конкретизуються в галузевих 
стандартах вищої освіти та реалізуються закладами управління 
освіти, зовнішніми до освітнього середовища ВНЗ. Система 
управління вищою освітою безпосередньо впливає на 
адміністративну ієрархію освітнього середовища ВНЗ: ректорат → 
деканат, ректорат (деканат) → кафедра, деканат (кафедра) → 
студентська група. Викладачі та студенти можуть розглядатися як 
«зв’язані» елементи адміністративної ієрархії (фіксовані межами 
кафедри та групи) та як «вільні» елементи всіх вкладених середовищ. 

Галузеві стандарти вищої освіти конкретизуються в навчальних 
планах, відображені в розкладі занять. На рівні конкретної навчальної 
дисципліни вони визначають цілі та зміст навчання, яка разом із 
технологією навчання утворюють методичну систему навчання, що 
функціонує як у освітньому середовищі ВНЗ (на етапі її впровадження 
та експлуатації), так і за його межами (на етапі розробки та 
модифікації). 

Взаємодія суб’єктів навчання відбувається як безпосередньо, так і 
опосередковано: через адміністративну ієрархію освітнього 
середовища ВНЗ та через технології навчання, що складаються з 
методів, форм організації та засобів навчання. 

Центральною складовою запропонованої моделі є система 
управління навчанням, яка, з одного боку, виступає одним із засобів 
навчання, а з іншого – ядром, що інтегрує всі підсистеми системи 
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комбінованого навчання у ВНЗ. 
 

 
Рис. 14. Організаційна модель комбінованого навчання у ВНЗ, що передбачає 

використання системи управління навчанням 

 
Запропонована модель відповідає уточненому визначенню 

комбінованого навчання та відображає поточний стан розвитку теорії 
та методики використання ІКТ в освіті. Проте потребує 
фундаменталізації у зв’язку з заміною в майбутньому засобів 
електронного, дистанційного та мобільного навчання на інноваційні, 
ті, що будуть створені у майбутньому. 

Організація комбінованого навчання  

Проектування системи організації комбінованого навчання у ВНЗ 
України вимагає відповідей на питання, які стосуються: 

– змісту навчання: які види навчальної діяльності найкраще 
відповідають методам доставляння навчальних матеріалів? 

– цільової аудиторії: що ми знаємо про тих, хто навчається? 
– результатів навчання: що повинні вміти ті, хто навчається? 
– контексту навчання: які питання, унікальні в даному контексті, 

мають бути розглянуті? 
– навчальної установи: який ступінь готовності установи до 

реалізації комбінованого навчання? 
– навчальної інфраструктури: чи існують перепони до 

використання комбінованих технологій доставляння матеріалів? 
Фахівці SSE [16] виокремлюють 4 етапи проектування 

організаційної системи комбінованого навчання, що циклічно 
пов’язані один із одним: аналіз потреб, розроблення навчального 
матеріалу, розроблення індивідуальних завдань, розробка стратегій 
оцінювання. За такого підходу відбувається постійна адаптація 
системи комбінованого навчання до швидкоплинних змін. 
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Більш широке розповсюдження отримала модель розробки систем 
навчання ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and 
Evaluation) [58], згідно якої розробка та використання навчальних 
матеріалів має складатися з п’яти етапів: 

1) аналіз, під час якого визначаються цілі навчання й завдання, які 
має виконати той, хто навчається, щоб продемонструвати та 
застосувати отримані знання та навички; 

2) проектування, на якому конкретизуються цілі й завдання 
окремих розділів курсу, плануються заняття, створюється план 
навчальних матеріалів, визначаються засоби, що будуть 
використовуватися під час навчання; 

3) розробка, на якому створюються необхідні навчальні матеріали, 
інтегруються з засобами ІКТ, друкуються або розміщуються в системі 
управління навчанням; 

4) реалізація, на якому безпосередньо здійснюється навчальний 
процес за розробленою програмою з використанням створених 
матеріалів; 

5) оцінка, на якому аналізуються результати навчання й вносяться 
відповідні зміни до навчальних матеріалів та планів. 

Р. Райзер та Дж. Демпсі уточнюють модель ADDIE, включаючи в 
неї етап управління навчальними та супровідними процесами й 
ресурсами, що залучені для поліпшення навчального процесу [50]. 
Дж. Кемп [47], ґрунтуючись на логіці процесу навчання, пропонує 
модель, яка об'єднує дев’ять етапів: аналіз цілей, аналіз аудиторії, 
аналіз завдань, деталізація цілей, структурування матеріалу, 
розроблення плану, розкладу, реалізація навчання та оцінювання 
(рис. 15). 

 
Рис. 15. Модель навчального процесу за Д. Кемпом [47, с. 29] 

 
Подібні етапи виокремлює і О. Е. Коваленко [82, с. 30] у 

функціональній схемі управління процесом навчання (рис. 16).  
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Рис. 16. Схема управління процесом навчання за О. Е. Коваленко [82, с. 30] 

 
Дана модель системно відображає зв’язки між різними етапами 

процесу навчання, а також підкреслює важливу роль технологічної 
складової та можливість застосування додаткових ресурсів, якщо 
процес навчання потребує корегування. 

Дж. Берсін також поєднує етапи проектування та реалізації 
комбінованого навчання [5, с. 32]: 

1 етап – виявлення потреб та визначення цілей навчання; 
2 етап – визначення особливостей цільової аудиторії, розроблення 

навчального плану та стратегії освітніх вимірювань; 
3 етап – реалізація інфраструктури, розробка чи замовлення 

навчальних матеріалів; 
4 етап – навчання з моніторингом процесу та вимірюванням 

результатів. 
Один із провідних постачальників послуг комбінованого навчання – 

ChallengeTraining and Consultig Inc. – визначає такі чинники 
проектування та реалізації системи комбінованого навчання: 
планування та логістика; урахування культурного впливу; бюджетні 
обмеження; визначення необхідних знань, вмінь та навичок; 
оцінювання потреб; розроблення навчального плану; планування 
тренінгів; аналіз результатів тренінгів; навчання [43]. Ці та інші 
чинники є основою системи організації комбінованого навчання, що 
передбачає такі етапи: 1) формування цілей навчання, 2) 
розроблення змісту навчання; 3) виокремлення критеріїв оцінювання, 
4) створення навчальних матеріалів; 5) розроблення навчальних 
завдань; 6) планування навчального процесу; 7) набір студентів; 
8) проведення навчання; 9) оцінювання та опитування; 10) аналіз 
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результатів навчання; 11) підготовку звітів; 12) оцінювання якості 
освіти. 

Особистісно орієнтоване спрямування комбінованого навчання 
характеризується можливістю його реалізації за методом проектів, як 
це пропонує Blended Learning Institute for Quality Management [26]. На 
рис. 17 показано схему реалізації такого проекту.  

 
Рис. 17. Схема реалізації проекту засобами комбінованого навчання  

 
Як бачимо з рис. 17, проект передбачає 4 форми організації 

навчання: індивідуальну роботу з тьютором, самостійне опрацювання 
дистанційного курсу, групову робота у віртуальному класі, групову 
роботу в традиційному класі 

Організація комбінованого навчання за розробленою нами 
моделлю вимагає побудови системи управління навчанням, що має 
пов’язувати усі складові моделі (адміністративну ієрархію, методичну 
систему навчання, викладачів та студентів) за змішаною типологією 
на основі зіркоподібної. Характер зв’язків залежатиме від їх реалізації 
в системі управління навчанням, що має ураховувати особливості 
організації та перебігу навчального процесу у ВНЗ України. 

Ураховуючи, що система управління навчанням є складовою 
предметно зумовленої технології навчання, вона має містити 
предметно залежні складові.  

Отже, реалізація організаційної моделі комбінованого навчання у 
вищій школі вимагає уточнення навчальної дисципліни або блоку 
дисциплін, які обслуговуватиме система управління навчанням. 

Інформаційно-комунікаційні технології комбінованого 
навчання у вищій школі 

Реалізація комбінованого навчання у вищій школі можлива 
засобами ІКТ електронного, дистанційного та мобільного навчання.  

До класифікації засобів комбінованого навчання можна 
застосувати наступні підходи: 

1. За синхронністю/асинхронністю. 
До синхронних засобів комбінованого навчання можна віднести 

відеоконференції, голосовий та текстовий чати, телефонний (у т. ч.) 
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мобільний зв’язок, до асинхронних: SMS, електронну пошту, форуми 
[53, с. 3]. У. Фрайєр [29] пропонує пов’язати синхронність та 
інтерактивність.  

На рис. 18 показано нашу модифікацію запропонованої 
У. Фрайєром класифікації засобів Web 2.0 [87] комбінованого 
навчання.  
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Рис. 18. Класифікація засобів Web 2.0 комбінованого навчання 

 
На рис. 19 показано класифікацію засобів комбінованого навчання 

за ступенем синхронності/асинхронності, запропонованої в [8]. 
 

 
Рис. 19. Класифікація засобів комбінованого навчання за ступенем 

синхронності/асинхронності 

 
2. За провідною формою організації навчання засоби можна 

поділити на засоби традиційного та засоби електронного, 
дистанційного та мобільного навчання [18]. На рис. 20 показано 
зв’язок форми організації навчання і співвідношення застосовуваних 
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засобів.  

 
 
Рис. 20. Класифікація засобів комбінованого навчання за провідною формою 

організації навчання 
 
На рис. 21 показано різні типи навчальних спільнот, що 

виникають у процесі комбінованого навчання. На особливу увагу тут 
заслуговують соціально-навчальні спільноти, що виникають у 
віртуальному просторі на засадах конструктивізму.  

 

 
 
Рис. 21. Навчальні спільноти у комбінованому навчанні (за Е. Дж. Мілном [46]) 
 
3. За способом комбінування форм організації навчання можна 

запропонувати різні класифікації ([7; 17; 28]); найбільш загальну з них 
показано на рис. 22. 

Узагальнення наведених вище класифікацій та робіт надало 
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можливість виокремити такі програмні засоби комбінованого 
навчання у вищій школі (рис. 23). 

 

 
Рис. 22. Класифікація засобів комбінованого навчання за способом їх 

комбінування 

 

 
Рис. 23. Програмні засоби комбінованого навчання у вищій школі 

На рис. 23: 
1) комунікаційні засоби для обміну повідомленнями: 
– приватними: SMS, електронна пошта, чат, IP-телефонія, 

миттєвий обмін повідомленнями, голосовий та відеозв’язок; 
– у спільноті: електронна пошта, чат, голосові та відеоконференції, 

форуми; 
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2) засоби подання навчальних матеріалів: електронні підручники, 
текст, гіпертекст, аудіо, відео (у т. ч. розташовані на сайтах, у блогах, 
Wiki, відеосховищах, подкаст-серверах, слайд-хостингах, 
електронних бібліотеках, файлових серверах, серверах хмарних 
обчислень, потокових серверах); 

3) засоби відпрацювання вмінь та навичок: тренажери, 
лабораторні роботи, середовища моделювання тощо; 

4) засоби організації спільної роботи (вебінари, Wiki, віртуальні 
класи, хмарні обчислення, інші засоби Web 2.0); 

5) засоби оцінювання навчальних досягнень, організації та 
управління процесом навчання.  

Різноманітність засобів зумовлює суттєві розбіжності у способах 
подання навчальних відомостей, ресурсів, організації оцінювання і 
т. п., що може призвести до сповільнення темпу навчання та 
зниження рівня пізнавальної діяльності через необхідність подолання 
студентами фрагментарності сприйняття [66; 89].  

Одним із способів розв’язання цієї проблеми є уніфікація 
інтерфейсу користувача та способів обміну даними в межах єдиного 
інтегрованого середовища підтримки комбінованого навчання, у ролі 
якого можуть виступати системи управління навчанням (LMS) та 
системи управління навчальними матеріалами (LCMS). LMS 
використовуються для розроблення, управління та поширення 
навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу, 
LCMS – для організації спільного розроблення та поширення 
навчальних онлайн-матеріалів. 

Дослідники Brandon-Hall Research Group [44] здійснили 
зіставлення властивостей LMS та LCMS, яке надає можливість 
зробити висновок про те, що в якості середовища підтримки 
комбінованого навчання більш доцільно використовувати системи 
управління комбінованим навчанням (BLMS). 

Висновки: 
1. Тенденції до зростання ролі самостійної роботи студентів, 

поєднання різних форм організації навчання за рахунок широкого 
використання засобів ІКТ зумовлює появу комбінованого навчання – 
цілеспрямованого процесу здобуття знань, умінь та навичок в умовах 
інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності 
суб’єктів освітнього процесу на основі взаємного доповнення 
технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного 
навчання. 

2. Для побудови системи комбінованого навчання у ВНЗ було 
удосконалено організаційну модель комбінованого навчання шляхом 
урахування особливостей навчання групи споріднених дисциплін, 
системних принципів відкритої освіти, організаційної структури ВНЗ та 
її впливу на освітнє середовище в системі управління навчанням. 
Розроблена модель містить цілі вищої освіти, які конкретизуються в 
галузевих стандартах вищої освіти та реалізуються ВНЗ, впливають 
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на навчальні плани, знаходять відображення в розкладі занять. На 
рівні конкретної навчальної дисципліни вони визначають цілі та зміст 
навчання, яка разом із технологією навчання утворюють методичну 
систему, що функціонує як у освітньому середовищі ВНЗ (на етапі її 
впровадження та експлуатації), так і за його межами (на етапі 
розробки та модифікації). Взаємодія суб’єктів навчання відбувається 
як безпосередньо, так й опосередковано через систему управління 
комбінованим навчанням. 

3. До програмних засобів комбінованого навчання належать 
засоби подання навчальних матеріалів, відпрацювання вмінь та 
навичок, організація спільної роботи, оцінювання та управління 
процесом навчання та комунікаційні засоби, інтегровані в систему 
управління комбінованим навчанням. 
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В. М. Соловйов, О. І. Теплицький, І. О. Теплицький 

Теоретико-методологічні засади конструктивістського підходу 
до побудови освітнього процесу  

Сучасна освіта має відображати рух до інформаційного 
суспільства, зазнавати постійного вдосконалення шляхом 
використання вітчизняними дослідниками власних передових освітніх 
ідей та запозичення плідних філософських та педагогічних ідей 
західних психологів і педагогів, інтенсивного використання новітніх 
інформаційних ресурсів.  

Опрацювання теоретичних аспектів педагогіки Заходу показує, що 
чи не найбільшу увагу приділено філософським засадам тих або 
інших педагогічних теорій. Найбільш прогресивні з цих теорій 
спираються на основні положення філософії соціального 
конструктивізму, які С. А. Раков формулює за Л. С. Виготським так: 
1) визнання різноманіття талантів; 2) колективний резонанс; 
3) колективна рефлексія. 

Конструктивістський підхід у теорії та практиці навчання 

Починаючи з кінця 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст. у Західній Європі 
почали поширюватись думки стосовно природи знання, які утворили 
нову науково-філософську проблематику. Об’єднавши ряд висновків, 
що визріли в надрах конкретних наук, Ернст фон Глазерсфельд 
заклав основи нового напряму в теорії пізнання, що став відомим під 
назвою радикального конструктивізму. Основоположні ідеї 
конструктивізму спочатку не були повністю прийняті науковою 
громадськістю. Швидше навпаки, зважаючи на свою радикальність, 
конструктивізм виявився настільки ж привабливим, наскільки й 
відштовхуючим. Сучасна ситуація створює умови, за яких ці ідеї мало 
знати, потрібний час, щоб до них звикнути. 

С. А. Цоколов зауважує: «І кібернетичні ідеї Фьорстера, і 
конструктивістська психологія Піаже, і біо-когнітивні погляди 
Юекскюля, розвинені згодом У. Матураною і Ф. Варелою, і відомі ... 
здебільшого, як робочі гіпотези або теорії, були покликані пояснювати 
емпіричний матеріал, здобутий у межах тієї або іншої науки. У єдину 
(нехай і неоднорідну) проблематику їх уперше об’єднали у США й у 
Німеччині, внаслідок чого в теорії пізнання утворився новий напрям – 
радикальний конструктивізм». Проте автор цих слів уважає термін 
«конструктивізм» невдалим «... тому що, по-перше, він уже вживався 
в галузі традиційної філософії з дещо іншим змістовим відтінком; по-



5 

 
Семеріков С. О., Стрюк А. М. Комбіноване навчання: проблеми і 

перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного 
процесу й самостійної роботи студентів………………………………..135 

Поняття комбінованого навчання……………………..……………………..135 
Моделі комбінованого навчання………………………..……………………142 
Організація комбінованого навчання……………………….……………....150 
Інформаційно-комунікаційні технології комбінованого навчання у вищій 

школі………………………………………………………………………………….153 
 
Соловйов В. М., Теплицький О. І., Теплицький І. О. Теоретико-

методологічні засади конструктивістського підходу до побудови 
освітнього процесу…………………………………………………………….163 

Конструктивістський підхід у теорії та практиці навчання………………163 
Еволюція та сучасний стан концепції соціального конструктивізму в 

навчанні…………………………………………………………….……………….170 
Соціально-конструктивістські засоби навчання…………………………..177 
 
Семеріков С. О., Стрюк М. І., Моісеєнко Н. В. Мобільне навчання: 

історико-технологічний вимір………………………………..…………….188 
Загальний огляд технологій електронного навчання……………………189 
Мобільне навчання в системі сучасних освітніх технологій……….…..193 
Історія мобільного навчання………………………………………………...203 
Засоби мобільного навчання………………………………………………..209 
Характеристика дидактичних систем мобільного навчання студентів.215 
Приклади застосування мобільного навчання в системі професійної 

підготовки…………………………………………………………………………...226 
З досвіду апробації елементів мобільного навчання студентів КПІ 

КНУ…………………………………………………………………………………..232 
 
Коновал О. А., Туркот Т. І. Комп’ютерні засоби підтримки 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів 
фізики…………………………………………………………………..…………...242 

Огляд можливостей комп’ютерних технологій у процесі вивчення 
фундаментальних навчальних дисциплін………………….………………....243 

Комп’ютерні засоби організації самостійної роботи студентів під час 
навчання електродинаміки……………………………………………………....249 

Приклади завдань з електродинаміки для самостійної роботи студентів з 
використанням програми «Компонент»………………………………………..255 

 
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 

 
Коновал О. А., Туркот Т. І. Нові теоретико-методичні основи 

організації самостійної роботи студентів під час вивчення 
спеціальної теорії відносності……………………….262 

 
Авторська методика викладання електродинаміки як релятивістської 

теорії……………………………………………………………………………….…262 
Загальні дидактичні підходи до організації самостійної роботи студентів 

під час вивчення СТВ…………………………………………………….……….266 
Зміст самостійної роботи студентів під час вивчення теми «Кінематичні 

наслідки перетворень Лорентца»…………………………………….………….274 



 

379 

Моісеєнко Наталя 
Володимирівна 

доцент кафедри інформатики та прикладної 
математики Криворізького педагогічного інституту 
ДВНЗ «Криворізький національний університет», 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 
n_v_moiseenko@mail.ru 

Половина Галина 
Петрівна 
 

доцент кафедри фізики та методики її навчання 
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний університет», 
кандидат фізико-математичних наук, доцент  

Стасюк Юлія 
Михайлівна 
 

старший викладач кафедри менеджменту та 
туризму Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара  

Стрюк Андрій 
Миколайович 

доцент кафедри моделювання та програмного 
забезпечення ДВНЗ «Криворізький національний 
університет», кандидат педагогічних наук 
andrey.n.stryuk@gmail.com 

Стрюк Микола 
Іванович 

проректор з науково-педагогічної та навчально-
виховної роботи ДВНЗ «Криворізький 
національний університет», кандидат історичних 
наук, доцент 

Теплицький Ілля 
Олександрович 

доцент кафедри інформатики та прикладної 
математики Криворізького педагогічного інституту 
ДВНЗ «Криворізький національний університет», 
кандидат педагогічних наук, доцент  

Теплицький 
Олександр Ілліч 

старший викладач кафедри комп’ютерних систем 
автоматизованого управління електроприводом 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
teplitsky5@yandex.ru 

Туркот Тетяна 
Іванівна 

доцент КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», кандидат педагогічних наук, доцент 
tepli_doloni@rambler.ru 

 



 

380 

Наукове видання 
 

Теорія і практика організації самостійної роботи студентів 
вищих навчальних закладів 

 
Монографія 

 
Колектив авторів: 

Коновал Олександр Андрійович 
Лаврентьєва Олена Олександрівна 
Малихін Олександр Володимирович 

Семеріков Сергій Олексійович 
Соловйов Володимир Миколайович 

Білоус Олена Сергіївна 
Буряк Володимир Іванович 

Крупський Олександр Петрович 
Моісеєнко Наталя Володимирівна 

Половина Галина Петрівна 
Стасюк Юлія Михайлівна 

Стрюк Андрій Миколайович 
Стрюк Микола Іванович 

Теплицький Ілля Олександрович 
Теплицький Олександр Ілліч 

Туркот Тетяна Іванівна 
 
 




