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Вимоги до змішаного навчання
1. Змішане навчання – форма навчання, яка поєднує безпосередні та
опосередковані форми взаємодії студентів та викладачів;
2. Концепція змішаного навчання в Каразінському університеті:
2.1. Лекції проводяться виключно у онлайн режимі із застосуванням
платформ для відеоконференцій: ZOOM, Skype, Google Meet тощо, чи
пропонуються студентам у запису.
2.2. Аудиторні заняття використовуються для надання студенту
комплексного досвіду навчання.
2.3. 25-30% часу лекції обов’язково резервується для запитань, дискусій,
обговорення навчального матеріалу.
2.4. Лекції повинні містити питання для самоперевірки, чи форми
самоконтролю з тем лекцій та тем курсу.
2.5. Практичні та семінарські заняття можуть проходити в аудиторії (до 20
осіб), чи в дистанційний формі. Практичні заняття повинні бути
орієнтовані на формування практичних навичок, компетенцій,
узагальнення теоретичного матеріалу, аналізу практичних ситуацій.
3. Методичне проєктування змішаного навчання*:
3.1. Визначається діапазон обсягу аудиторних занять та занять у
дистанційній формі у загальних витратах часу на вивчення навчальної
дисципліни.
3.2. Обираються оптимальні формати онлайн навчання: синхронно (коли
всі на зв’язку одночасно, наприклад, вебінар, відеоконференція тощо)
чи асинхронно (коли кожен учасник процесу виконує діяльність в
різний час, наприклад, чат, форум тощо), а які – за безпосереднього
контакту, в якому обсязі та в якій послідовності.

* З урахуванням Рекомендацій щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової
передвищої та вищої освіти [https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rekomendacij-shodovprovadzhennya-zmishanogo-navchannya-u-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti]

3.3. Визначається класифікація лекцій (вступна, інформаційна (тематична),
завершальна (підсумкова), оглядова, які, зі свого боку, поділяються на
окремі підвиди лекцій) відповідно до етапу навчання.
3.4. Кожне завдання й вид діяльності, що входять до робочої програми
навчальної дисципліни, повинні мати безпосередній зв’язок із
запланованими результатами навчання та просувати студентів до цих
результатів.
3.5. Практичні (семінарські) завдання можуть бути як індивідуальними,
так і груповими та виконуватись як синхронно або асинхронно, так і в
аудиторії.
3.6. Оцінювання завдання, незалежно від форми, має відбуватися за
чіткими зрозумілими критеріями, з якими здобувач ознайомлюється
на початку вивчення навчальної дисципліни (згідно з робочою
програмою навчальної дисципліни).
4. Основні вимоги до плану навчальної дисципліни:
− враховує основні зовнішні та внутрішні фактори з метою визначення
обмежень і можливостей курсу;
− має зрозумілі цілі та результати навчання, орієнтовані на декілька
рівнів навчання, а не лише на «розуміти та запам’ятати»;
− оцінює прогрес за кожним з очікуваних результатів навчання;
− передбачає зворотний зв’язок упродовж усього курсу;
− пропонує такі види навчальної діяльності, які залучають студентів до
активного навчання, передбачає потужні форми досвіду та
рефлексивного навчання, висвітлює способи отримання основної
інформації та ідей;
− узгоджує між собою основні компоненти курсу, тобто результати
навчання, оцінювання та навчальна діяльність взаємопов’язані.
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