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ПРАКТИКА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В КНЕУ 

 

 
Онлайн-підтримка навчального 

процесу стала трендом сучасної освіти. 
Для університетів вже не є новиною 
дистанційна форма навчання. Чимало 
дисциплін викладається з активним за-
стосуванням різноманітних онлайн-
інструментів: електронного листування, 
онлайн-тестування, дискусійних плат-
форм у соціальних мережах, хмарних 
сховищ тощо. Але маємо визнати, що 
комбінаторика роботи онлайн та 
офлайн залишається більшою мірою 
«мистецтвом», ніж «технологією» нав-
чального процесу. Викладачі самостій-
но та на власний розсуд обирають ва-
ріанти поєднання традиційних форм 
аудиторної роботи з онлайн-
активністю своїх студентів в межах 
вивчення тієї чи іншої дисципліни. 
Саме тому виявляється надзвичайно 
інтересним вивчати практики впрова-
дження моделі змішаного навчання, 
виявляючи корисні досягнення та пов-
чальні помилки цього явища. 
Досвід роботи за моделлю змішано-

го навчання мають і викладачі нашого 
університету. Про це свідчать різнома-
нітні форми онлайн-підтримки навча-
льного процесу, які зокрема неоднора-
зово обговорювалися на науково-
практичних та методичних конферен-
ціях [1, 2, 3], а також презентувалися 
на майстер-класах [4]. У процес під-
готовки сучасних економістів впрова-
джуються не тільки комплексні рі-
шення на зразок віртуальних 
симуляторів (наприклад, Vial+ [5]). 

Чималий досвід напрацьований наши-
ми колегами у створенні онлайн-курсів 
на платформі Moodle [6]. Але у цій 
статті ми б хотіли привернути вашу 
увагу до двох практик змішаного нав-
чання, які поки що не набули поши-
рення в нашому університеті, але ма-
ють широкі перспективи в контексті 
модернізації освітньої діяльності в 
КНЕУ. Йдеться про впровадження у 
навчальні програми масових відкритих 
онлайн-курсів (так званих MOOC) та 
онлайн-підтримки навчальних дисцип-
лін за допомогою сучасних онлайн-
сервісів бізнес-класу на зразок 
Microsoft Office 365. 
Наприкінці жовтня 2016 року 

КНЕУ приєднався до партнерської 
програми, ініційованої вітчизняною 
онлайн-платформою масових відкри-
тих онлайн-курсів Prometheus 1 , яка 
має за мету впровадження онлайн-
курсів у навчальний процес українсь-
ких університетів. У ході реалізації пі-
лотного проекту, який тривав у 2016-
2017 навчальному році, викладачі-
новатори включили до навчальних про-
грам своїх дисциплін онлайн-курси, 
викладені на платформі Prometheus та 
запропонували студентам опанувати 
певну частину навчальної програми за 
допомогою цих курсів. Одним з учас-
ників цього експерименту стала співав-
торка цієї статті — Олена Гребешкова, 
доцент кафедри стратегії підприємств. 

                                                 
1 https://prometheus.org.ua 
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Дозвольте поділитися деякими резуль-
татами цього проекту. 
У другому семестрі 2016-2017 нав-

чального року у межах вивчення вибі-
ркової дисципліни «Лідерство та парт-
нерство в бізнесі» студентам другого 
курсу спеціальності «Економіка підп-
риємства» було запропоновано пройти 
один з двох онлайн-курсів на платфо-
рми Prometheus — «Наука повсякден-
ного мислення» (тривалістю 13 тиж-
нів) та «Комунікаційні інструменти 
для побудови репутації» (тривалістю 4 
тижні). До карти самостійної роботи 
студента цей вид робіт був включений 
як вибірковий та оцінювався у 10 ба-
лів (зі 100 можливих, дисципліна за-
лікова). 

На початку семестру виявили ба-
жання пройти онлайн-курси (про що 
заявили в онлайн-анкеті) 22 студенти 
(з 92 або 24% студентів на дисципліні 
«Лідерство та партнерство в бізнесі») 
з усіх академічних груп (рис. 1). 
Незважаючи на той факт, що сту-

дентам достатньо було обрати один з 
двох курсів, 5 з них виявили бажання 
пройти обидва онлайн-курси. Найпо-
пулярнішим виявився курс «Комуні-
каційні інструменти для побудови ре-
путації», що скоріше за все 
пояснюється його меншою тривалістю 

та простішою системою оцінювання 
результатів (рис. 2). 
За відгуками студентів пройдені 

ними онлайн-курси виявилися корис-
ними для опанування навчальної про-
грами дисципліни [7]. Середній бал за 
поточну успішність цих студентів є 
вищим (у середньому на 14,6 бали за 
100-баловою шкалою), ніж у тих, хто не 
проходив онлайн-курси (і це без ура-
хування балів за проходження онлайн-
курсів). Необхідно визнати, що його 
результати є в цілому позитивними, а 
практика запровадження онлайн-
курсів у навчальні програми дисциплін, 
що викладають в КНЕУ, має продов-
жуватись. 

 

Ще один цікавий досвід організації 
змішаного навчання ми отримали в 
магістратурі. У минулому навчальному 
році за підтримки Лабораторії іннова-
ційних освітніх технологій1 в порядку 
експерименту було створено два он-
лайн-курси на платформі Microsoft 
Office 365. Зокрема, дві дисципліни, а 
саме «Корпоративне підприємництво» 
(розробник Олена Кизенко) та «Стра-
тегічне партнерство в бізнесі» (розро-
бник Олена Гребешкова) супроводжу-
вались онлайн у середовищі OneNote 
                                                 
1 http://ietlab.org/laboratory 

Рис. 2. Розподіл студентів по запропонованих 
для вивчення онлайн-курсах 

Рис. 1. Частки студентів різних академічних 
груп у загальній чисельності бажаючих прой-

ти онлайн-курси 
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Class Notebook — одного із застосун-
ків платформи Office 365, який фор-
матований під освітні потреби. Що 
виявилося надзвичайно корисним у 
цьому досвіді? По-перше, ми як ви-
кладачі дисциплін економічного про-
філю створили умови для студентів у 
формуванні комунікаційний компете-
нтностей в середовищі сучасної інтер-
нет-платформи бізнес-класу. По-друге, 
для студентів, які не могли регулярно 
відвідувати аудиторні заняття, 
з’явилася можливість не тільки диста-
нційно виконувати індивідуальні ро-
боти, але й брати участь у спільних 
проектах та обговореннях завдяки 

«простору для співпраці» — розділу 
блокноту Class Notebook, який (на 
наше переконання) є своєрідною «ро-
дзинкою» цього сервісу. І головне — 
усі ці можливості ми змогли викорис-
товувати безкоштовно, оскільки КНЕУ 
є підписантом плану «Office 365 для 
освіти». Свій досвід створення онлайн-
курсу у моделі змішаного навчання на 
платформі OneNote Class Notebook 
узагальнено у навчальному курсі для 
викладачів, з яким запрошуємо озна-
йомитись [8]. Озброївшись відповід-
ними знаннями і навичками, ви змо-
жете перетворювати свої дисципліни 
на сучасні курси, привабливі для 
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студентів не тільки змістовно (що за-
лишається беззаперечним критерієм 
якості фахової підготовки!), але й ці-
кавими за формою подання. 
На власному досвіді ми перекона-

лися, що на сьогодні викладачі нашого 
університету мають широкі можливос-
ті для реалізації новітніх форм навча-
льного процесу [4]. Окрім вже тради-
ційної платформи Moodle, ми можемо 
запроваджувати у навчальні програми 

масові відкриті онлайн-курси, які мо-
жуть виконувати функцію своєрідного 
«масштабування» вашої дисципліни. 
Також для нас доступні інструменти 
Office 365 від корпорації Microsoft, які 
за умови їх комплексного використан-
ня, здатні забезпечити не тільки реалі-
зацію моделі змішаного навчання, але 
й створення повноцінного віртуального 
університету.  
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