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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В 

САРНЕНСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ РДГУ 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення про організацію змішаного навчання в Сарненському 

педагогічному коледжі РДГУ (далі – Положення; далі - Коледж) визначає основні 

засади організації навчального процесу у Коледжі із використанням технологій 

змішаного навчання при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«фахового молодшого бакалавра» та «молодшого спеціаліста». Положення є 

нормативним документом, що регламентує організацію процесу змішаного навчання 

в Коледжі. 

1.2. Положення розроблено згідно з Законом України «Про фахову передвищу 

освіту», «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року», схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013, 

«Положенням про дистанційне навчання», затвердженим наказом №466 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р., нормативних документів 

Кабінету Міністрів України з питань освіти, Міністерства освіти і науки України, 

що регулюються освітню діяльність закладів освіти на період карантину, Статуті 

Рівненського державного гуманітарного університету, Положенні про освітній 

процес в Коледжі, Колективному договорі; Ліцензії про надання освітніх послуг, 

сертифікаті про акредитацію спеціальностей (напрямків підготовки), Протоколів 

засідань комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Рівненської обласної державної адміністрації, інших нормативно-правових актах, 

угодах, міжнародних договорах, укладених Коледжем, структурними підрозділами в 

установленому законом порядку. 

ІІ. Зміст та принципи організації змішаного навчання 

2.1. Впровадження змішаного навчання: 

Під змішаним навчанням мається на увазі колективний та індивідуалізований 

процеси передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 

діяльності людини, які відбуваються за допомогою аудиторних лекційних, 

лабораторних та практичних занять з використанням електронних освітніх ресурсів 

для методичного та інформаційного забезпечення здобувачів освіти; реалізації 

функцій контролю успішності здобувачів, комунікацій викладач-здобувач, реалізації 

колективних навчальних проєктів. 

Змішане навчання передбачає поєднання очних та дистанційних технологій  

навчання, де дистанційне навчання складає 30 – 70%. 

Змішування освітньої діяльності у цій формі навчання може бути на чотирьох 

рівнях: 

− активності - навчальна діяльність містить традиційні та мультимедійні 

елементи (як підтримка); 

− курсовому - поєднання традиційних і дистанційних заходів (у окремих курсах 

– змішане навчання); 

− програмному - поєднання традиційних і змішаних курсів (змішане та дуальне 

навчання). 

2.2. Основними принципами змішаного навчання є: 

− збалансованість;  
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− науковість; 

− доступність; 

− всеохопленість; 

− підтримка персональних стилів навчання, що робить студента головною 

особою навчання. 

2.3. Учасниками освітнього процесу, що відбувається за змішаною формою 

навчання є:  

- працівники Коледжу, що забезпечують освітній процес, у тому числі 

педагогічні працівники (далі за текстом - викладачі), а також адміністративно-

управлінський, інженерно-технічний та допоміжний персонал; 

- особи, що навчаються (здобувачі освіти). 

ІІІ. Порядок запровадження змішаного навчання 

3.1. При впроваджені «жовтого» та «помаранчевого» рівня епідеміологічної 

небезпеки поширення СОVID-19 на території Рівненської області комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської обласної 

державної адміністрації освітній процес у Коледжі здійснюється в очному або/та 

змішаному режимі з дотриманням всіх відповідних Рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID -19). 

3.2. Рішення про запровадження змішаного навчання приймається на засіданні 

адміністративної ради та вводиться в дію наказом по коледжу. Прийняте рішення 

опубліковується на веб-сайті Коледжу.  

3.3. Здійснюють контроль за якістю змішаного навчання директор коледжу, 

заступники, завідувачі відділень, голови Циклових комісій. 

3.4. Обов’язковою вимогою є наявність у викладача електронного ресурсу, в 

якому передбачено весь Комплекс методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та відображені результати освітнього процесу. Електронний репозиторій 

розміщується на сервері веб-сайту Коледжу у закладці « Бібліотека». 

IV. Організація освітнього процесу 

4.1. У Коледжі, який розміщений у регіоні, що віднесений до «помаранчевого» 

рівня епідемічної небезпеки, наповненість груп не повинна перевищувати 20 осіб. 

Тому академічні групи Коледжу перед початком змішаного навчання діляться 

керівником академічної групи на дві підгрупи таким чином, щоб в кімнаті 

гуртожитку було не більше 2 осіб для забезпечення можливості дотримуватися 

соціальної дистанції під час перебування у ньому.  

Навчання відбувається за попередньо складеним розкладом та графіком 

освітнього процесу для змішаного навчання. 

4.2. При змішаному навчанні кожна Циклова комісія Коледжу забезпечує: 

4.1.1. щотижневий моніторинг інформації, яка надходить від студентів змішаної 

форми та доведення її за необхідності до виконавців; 

4.1.2. контроль дотримання термінів проведення проміжних та семестрових 

контролів знань студентів; 

4.1.3. інформування заступника директора з навчальної роботи про якість 

проведення змішаного навчання по викладачах ЦК. 

4.2. Зберігання контрольних, курсових робіт, звітів з лабораторних та 



практичних робіт після їх перевірки та зберігання їх в своїх особистих архівах (у т.ч. 

електронних) здійснювати згідно з чинними Положеннями. 

4.3. До початку змішаного навчання викладач надає кожному студенту, що має 

навчатися змішано: 

- адреси електронної пошти, номери телефонів, сторінки у соціальних мережах 

тощо , що будуть організаційно забезпечувати зв'язок під час змішаного навчання; 

- пароль та логін доступу до електронного репозиторію на сервері веб-сайту 

Коледжу , що дає можливість заходити у середовище, завантажувати інформаційні 

файли (посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки тощо), залишати на 

відповідному тижні звіти індивідуальних завдань, проходити тематичні тести.  

- розклади занять по тижнях, що будуть проводитись у синхронному режимі в 

аудиторії, лабораторних занять, що будуть проводитись очно та розклади (графіки) 

проведення проміжних і семестрових контролів рівня знань студентів.  

4.4. Для отримання онлайн-консультацій студент може надіслати викладачу 

повідомлення засобами середовища або через месенджер. При необхідності 

викладач може запросити студентів у чат або вебінар для консультацій. 

Студент зобов’язаний за відсутності якісного Інтернету чи засобів зв’язку 

повідомити завідувача відділення. У цьому випадку він повинен перебувати на 

очному навчанні у коледжі, щоб відвідувати аудиторні заняття та скласти іспити на 

загальних умовах. 

4.5. Основними видами навчальних занять при змішаному навчанні в Коледжі 

є: самостійне вивчення навчального матеріалу, лекція, консультація, семінар, 

дискусія, практичне заняття, лабораторне заняття в синхронному чи асинхронному 

режимах. 

 

 

 

Укладачі:   Михальська К.Г., заступник директора з НР, 

                    Радько Н.Г., методист коледжу. 


