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Abstract  
The article considers the issues of blended learning in foreign language teaching at nonlinguistic higher edu-

cational institutions.  

The authors give the definition to the concept of blended learning.  

They analyze main aspects of blended learning which combines the elements of offline and online learning. 

The article shows what advantages BL brings to students and instructors, as well as the problems they can 

face up.  

Анотація 

У статті розглядається питання впровадження змішаного навчання з іноземної мови у технічному (не-

мовному) вузі.  

Автори дають визначення методу дистанційного навчання.  

Аналізуються основні аспекти змішаного навчання, яке поєднує елементи традиційного та дистанцій-

ного навчання.  

Висвітлюються переваги змішаного навчання для студентів і викладачів та можливі проблеми.  
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Викладання іноземної мови за професійним 

спрямуванням у немовному вузі посідає важливе 

місце у цілісному інтеграційному процесі мовної 

підготовки майбутніх спеціалістів. Здатність спіл-

куватися іноземною мовою стає невід’ємною час-

тиною професійної підготовки та компетентності 

будь-якого спеціаліста незалежно від сфери його ді-

яльності. У зв’язку з цим і з огляду на новітні ви-

моги до підготовки спеціалістів виникає потреба 

докорінно змінити зміст і підходи до викладання 

іноземних мови в технічних вищих навчальних за-

кладах.  

Оскільки у немовному вузу на викладання іно-

земної мови відводиться мало годин, викладачеві 

необхідно шукати нові методологічні підходи до ін-

дивідуалізації або автономізації цього процесу. 

Впровадження інформаційних технологій у викла-

дання іноземних мов дало поштовх до появи відно-

сно нового методу, так званого змішаного нав-

чання. Змішане навчання – це метод викладання ди-

сципліни, при якому студенти мають можливість 

освоювати матеріал як на аудиторних заняттях, так 

і у режимі реального часу, іншими словами, диста-

нційно. С. Грехем (2005) [2] виділив три основні 

елементи змішаного навчання:  

- Традиційне навчання, коли викладач і сту-

дент зустрічаються на аудиторних заняттях;  



46 Danish Scientific Journal No 21,2019 

- Індивідуальне навчання, яке передбачає са-

мостійну роботу студента з інтернет ресурсами; 

- Навчання в режимі реального часу (диста-

нційне) у формі групових занять зі студентами, про-

ведення вебінарів, Skype конференцій, тощо.  

Такий підхід дозволяє контролювати час, мі-

сце, темп і шляхи вивчання 

матеріалу. Тут медіатором освітньої активно-

сті виступають, у першу чергу, комп’ютер, мобільні 

пристрої, спеціальні програми з дистанційного нав-

чання. У методі змішаного навчання ми вбачаємо 

низку переваг. [5] По-перше, він заохочує студентів 

до самостійного оволодіння новими знаннями із за-

кріпленням матеріалу на аудиторних заняттях. По-

друге, доступність навчання у будь-якому місці та 

у будь-який час. По-третє, індивідуальний підхід до 

кожного студента і опрацювання матеріалу з ураху-

ванням можливостей самостійного вивчення мате-

ріалу. Це означає, що студенти з більш високим рі-

внем підготовки мають можливість в одній і ті ж 

групі вивчати матеріал підвищеної складності, а 

студенти з нижчим рівнем підготовки мають змогу 

виділяти більше часу на доопрацювання матеріалу. 

Також, метод змішаного навчання розвиває креати-

вне і конструктивне мислення студентів, комуніка-

тивні навички роботи в командних проектах, до-

слідницькі навички, вміння обробляти і вибирати 

необхідну інформацію, економити час на заняттях 

за допомогою винесення окремих тем на само-

стійне опрацювання, постійний доступ до необхід-

них навчальних матеріалів і, відповідно, можли-

вість для студентів постійно удосконалювати свої 

знання і повторювати вивчений матеріал.  

Але переваги змішаного навчання не лише од-

носторонні. Хочемо зупинитися на корисності 

цього процесу і для викладача. По-перше, змішане 

навчання покращує ефективність і якість викла-

дання завдяки використанню новітніх інформацій-

них технологій. По-друге, перевірка виконання до-

машнього завдання автоматизована. По-третє, цей 

метод зручний для перевірки пройденого матеріалу 

і викладення нового матеріалу. По-четверте, сприяє 

взаємному контролю за процесом навчання як з 

боку викладача, так і самоконтролю з боку студе-

нта. По-четверте, відкритість результатів роботи 

кожного студента. Узагальнюючи вищевикладене, 

безперечними перевагами змішаного навчання є ін-

тенсифікація навчального процесу на усіх рівнях, 

підвищення ефективності і якості викладання за-

вдяки використанню інформаційних технологій, 

стимулювання когнітивної діяльності та поглиб-

лення міждисциплінарних зв’язків.  

Питання запровадження змішаного навчання у 

технічному вузі – це питання часу і тут необхідно 

враховувати усі аспекти, включаючи політику уні-

верситету щодо навчального плану, планування ма-

теріалу, адміністративні та фінансові аспекти, тех-

нічне обладнання вузу. Серед іншого, хочемо наго-

лосити на необхідності забезпечення відповідними 

технологічними ресурсами для проведення аудито-

рних занять і занять у режимі реального часу і під-

тримання зацікавленості та інтересу студентів.  

Найважливішим елементом у викладанні 

цього «гібридного» курсу є педагогічна складова. 

Володіння викладачем методикою проведення ау-

диторних і дистанційних занять – це запорука ус-

піху оволодіння студентами мовної компетенції з 

спеціальності, яку вони вивчають. Викладач пови-

нен розробити формат навчання, завдання, підготу-

вати роздатковий матеріал, визначити ролі викла-

дача і студента, розробити критерії оцінювання. 

Розробляючи формат навчання необхідно ви-

значити процентне співвідношення між аудитор-

ними та дистанційними заняттями і підготувати па-

кет матеріалів для дистанційних і аудиторних за-

нять. Коли студенти мають достатньо навчального 

матеріалу і джерел для вивчення іноземної мови, 

вони легко можуть подолати свої сумніви і невпев-

неність, самостійно контролювати власний процес 

навчання, самостійно визначати стратегії навчання 

і нести особисту відповідальність за отримання 

знань.  

Змішане навчання неможливе без надійної ін-

формаційної системи управління навчанням. Потрі-

бно знати, як зареєструватися, як працювати з різ-

ними завданнями, як впроваджувати відповідні ди-

дактичні стратегії у віртуальне середовище.  

Моральний аспект також відіграє важливу 

роль в умовах змішаного навчання: рівноцінне ста-

влення викладача до студентів і надання допомоги 

тим, хто її найбільше потребує. Однак, у змішаному 

навчанні викладачі зіштовхуються зі спільною про-

блемою. Деякі студенти створюють в інтернеті ло-

гін під чужим іменем або використовують роботи 

інших при виконанні власних завдань. Тому, викла-

дачі повинні акцентувати увагу на автономії навча-

льного процесу і автентичності аудиторних і диста-

нційних занять.  

Висновок. Необхідність переходу на елект-

ронні навчальні ресурси в умовах університетської 

освіти не потребує додаткової аргументації. Це 

продиктовано не тільки необхідністю пошуку но-

вих методів навчання у сучасних умовах, але й по-

шуком нових шляхів до мотивації студентів, фор-

муванням у студентів таких важливих якостей, як 

самостійність пошуку необхідної інформації, її уза-

гальнення і систематизація, вміння керувати влас-

ним академічним часом. Безперечними перевагами 

змішаного навчання є інтенсифікація навчального 

процесу на усіх рівнях, підвищення ефективності і 

якості викладання завдяки використанню інформа-

ційних технологій, стимулювання когнітивної дія-

льності та поглиблення міждисциплінарних зв’яз-

ків.  

Зрозуміло, що процес переходу з традиційної 

форми навчання на навчання в режимі реального 

часу (дистанційне) не є швидким і простим і вима-

гає багато зусиль у находженні оптимальних мето-

дів і механізмів його керування. Кінцевою метою 

цього процесу є створення якісного та ефективного 

і доступного методу навчання іноземної мови. 
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Abstract 

Posture is an indicator of the health status of students, and at first glance, its harmless violations can lead to 

serious consequences. The causes of impaired posture in students may be different: congenital deformity of the 

vertebral department; connective tissue dysplasia; Sub-vertebrae; unfavorable conditions in the student's environ-

ment (non-individually selected size and height of educational furniture, poor illumination of the student's desk, 

an incorrectly selected backpack or bag for schoolchildren); spending a lot of time on the computer and other 

gadgets; physical damage to the spine; flat feet; vision and hearing problems; obesity or lack of weight. A bad 

influence on the student’s posture often begins in school. Many researchers agree that it is the school that is one 

of the most important factors of postural disorders. 

Аннотация 

Осанка является показателем состояния здоровья студентов, и на первый взгляд её безобидные нару-

шения могут привести к тяжелым последствиям. Причины нарушений осанки у студентов могут быть раз-

личные: врождённая деформация позвоночного отдела; дисплазия соединительной ткани; подвывих по-

звонков; неблагоприятные условия в среде студента (неиндивидуально подобранный размер и высота 

учебной мебели, плохая освещенность рабочего стола студента, неправильно подобранный рюкзак или 

сумка для учебников); проведение много времени за компьютером и другими гаджетами; физические по-

вреждения позвоночника; плоскостопие; проблемы со зрением и слухом; ожирение или недостаток веса. 

Плохое влияние на осанку у студента зачастую начинается ещё в школе. Многие исследователи приходят 

к единому мнению, что именно школа является одним из самых главных факторов нарушений осанки. 

 

Keywords: posture, student, scoliosis, exercise, physical education, back. 

Ключевые слова: осанка, студент, сколиоз, физические упражнения, физкультура, спина. 

 

Так что же делать, если после школы, поступив 

в вуз, студент имеет функциональные изменения 

опорно-двигательного аппарата? Есть следующие 

варианты изменений позвоночного столба: 

1. Кифоз или сутулость. Это дугообразное 

выгибание позвоночника наружу. Данное отклоне-

ние непосредственно затрагивает отдел груди, а 

также шейный и поясничный отдел. Визуально это 
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