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Короткова К. О. Гібридна стратегія навчання: теорія та практика використання
Національна доктрина розвитку освіти передбачає сьогодні активне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ), 
які могли б забезпечити подальше вдосконалення навчального процесу та сприяти підвищенню ефективності. Використання ІКТ в освітньому 
процесі – це вже не модне нововведення, а життєва потреба. При цьому досвід повного переходу на онлайн-навчання виявив ряд значних недо-
ліків, які значно зменшують ефективність навчального процесу. Саме тому метою статті є дослідження диджиталізації навчального процесу, 
визначення оптимального співвідношення використання ІКТ в освітньому середовищі для досягнення найбільшого ефекту, що може виражатись у 
створенні та використанні гібридної стратегії навчання, а також демонстрація успішного практичного досвіду на прикладі бізнес-організації. Для 
дослідження виявленої проблематики та вирішення поставленої мети були використані методи аналізу та синтезу, систематизації, наукового 
абстрагування, порівняння й узагальнення. У ході досліджень було виявлено, що цифрова трансформація освіти є невід’ємною складовою її розвит-
ку та полягає у впровадженні та використанні електронно-цифрових пристроїв на засадах ІКТ в освітній процес. При цьому повноцінний перехід 
на систему онлайн-освіти для українських навчальних закладів наразі є неможливим, оскільки потрібно враховувати фактори цифрових навичок 
викладачів та учнів, наявність технічного оснащення, інструментів і технологій підтримки, що потребують значного вдосконалення. Саме тому 
для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу доцільно використовувати та розширювати межі застосування гібридної сис-
теми навчання, яка поєднує традиційне та онлайн-навчання у пропорціях, необхідних для конкретної групи студентів. Гібридна система навчання 
нівелює недоліки, які можуть виникати при використанні тільки аудиторного або ж тільки електронного навчання. Також значною перевагою 
гібридної системи навчання є те, що вона може використовуватися в різних формах, адаптуючись під вимоги конкретного студента. Гібридна 
система навчання вже успішно застосовується в бізнес-організаціях, наприклад в Академії корпоративної освіти української компанії «DniproM», 
проте в державних закладах освіти така система все ще залишається непоширеною, що є основою для подальших наукових досліджень.
Ключові слова: стратегія, електронне навчання, гібридний підхід до навчання, диджиталізація, інформаційно-комунікаційні технології.
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Korotkova K. O. Hybrid Learning Strategy: The Theory and Practice of Use
The National doctrine for the development of education provides for the active introduction of modern information-communication technologies (hereinafter 
referred to as ICT), which could ensure further improvement of the educational process and contribute to improving efficiency. The use of ICT in the educational 
process is no longer a fashionable innovation, but a vital need. At this, the experience of complete transition to online learning has revealed a number of consid-
erable shortcomings that significantly reduce the effectiveness of the educational process. That is why the purpose of the article is to study the digitalization of 
the educational process, to define the optimal ratio of the use of ICT in the educational environment to achieve the greatest effect that can be expressed in the 
creation and use of a hybrid learning strategy, as well as to demonstrate successful practical experience on the example of a business organization. For the study 
of the identified problems and solving the set goal, methods of analysis and synthesis, systematization, scientific abstraction, comparison and generalization 
were used. In the course of research, it was found that the digital transformation of education is an integral part of its development and consists in the introduc-
tion and use of ICT-based electronic digital devices in the educational process. Still, a full-fledged transition to an online education system for Ukrainian educa-
tional institutions is currently impossible, since it is necessary to take into account the factors of digital skills of teachers and students, the availability of technical 
equipment, tools and support technologies that require significant improvement. Therefore in order to ensure maximum efficiency of the educational process, it 
is advisable to apply and expand the boundaries of the use of a hybrid learning system that combines traditional and online learning in the proportions neces-
sary for a particular group of students. The hybrid learning system eliminates the shortcomings that can arise when using either only classroom-based or only 
e-learning. Also a significant advantage of the hybrid learning system is that it can be applied in various forms, adapting to the requirements of a particular 
student. The hybrid learning system is already successfully used in business organizations, for example, at the Academy of Corporate Education of the Ukrainian 
company «DniproM», but in the State-owned educational institutions such a system is still not widespread, which is the basis for further scientific research.
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Сучасне суспільство розвивається у швидкому 
ритмі, тому система освіти повинна рухати-
ся в такому ж темпі. Національна доктрина 

розвитку освіти передбачає сьогодні активне впро-
вадження сучасних інформаційних технологій, які 
могли б забезпечити подальше вдосконалення на-
вчального процесу, допомогти поліпшити його до-
ступність і підвищити ефективність. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій (далі – 
ІКТ) в освітньому процесі – це вже не модне ново-
введення, а життєва потреба. Виходячи з останніх 
подій (пандемія COVID-19, впровадження в Україні 
жорсткого локдауну на початку 2020 р. і повне пере-
ведення в онлайн-формат усієї системи освіти) во-
лодіння навичками ІКТ є необхідною складовою для 
забезпечення безперервного та безперебійного про-
цесу навчання. Використання ІКТ у процесі навчання 
робить його більш гнучким і сучасним. 

Разом із очевидними перевагами використання 
ІКТ в освітньому процесі повне переведення навчаль-
ного процесу в дистанційний формат на постійній 
основі тягне за собою проблеми, що можуть вира-
жатись у: відсутності живого спілкування студентів 
і викладачів; ізольованості студента та відсутності 
елементів соціалізації; необхідності постійного сліду-
вання новим технологіям, що часто супроводжуєть-
ся значними фінансовими затратами [1, с. 36]. Саме 
тому потрібно знайти компромісне вирішення даної 
проблеми та визначити нову стратегію навчального 
процесу, яка допомогла б побудові максимально ефек-
тивного навчання з урахуванням сучасних умов і ніве-
лювала б зазначені недоліки дистанційного навчання. 

Аналіз останніх наукових публікацій щодо циф-
ровізації системи освіти показав значний інтерес на-
уковців до цього питання. Зокрема, питаннями щодо 
диджиталізації освіти в Україні займалися В. Сухо-
нос, Ю. Гаруст, Я. Шевцов [2]; окремі аспекти підви-
щення ефективності навчання з використанням ІКТ 
досліджували І. Лапшина [3], Л. Лозинська, Н. Іщук,  
А. Феррі, О. Ціхоцька [4]; цифровізацію закладів ви-
щої освіти (далі – ЗВО) вивчали О. Буйницька, Л. Вар- 
ченко-Троценко, Б. Грицеляк [5]. При цьому потрібно 
зазначити, що майже всі науковці досліджували окре-
мі аспекти питання диджиталізації освіти, не приді-
ляючи належної уваги оптимальній моделі викорис-
тання ІКТ в освітньому процесі. 

Метою статті є дослідження диджиталізації на-
вчального процесу, визначення оптимального спів-
відношення використання ІКТ в освітньому серед-
овищі для досягнення найбільшого ефекту, що може 
виражатись у створенні та використанні гібридної 
стратегії навчання, а також демонстрація успішного 
практичного досвіду на прикладі бізнес-організації. 

Для дослідження виявленої проблематики та 
вирішення поставленої мети були використані ме-
тоди аналізу та синтезу, систематизації, наукового 
абстрагування, порівняння й узагальнення. Теоре-

тичною основою дослідження є концептуальні осно-
ви рівня диджиталізації освіти та процесу навчання, 
практика вітчизняних організацій. 

Для початку потрібно визначити сутність диджи-
талізації, або цифрової трансформації, освіти. Концеп-
ція розвитку цифрової економіки та суспільства Укра-
їни визначає цифрову освіту як об’єднання різних ком-
понентів і найсучасніших технологій завдяки вико-
ристанню цифрових платформ, упровадження нових 
інформаційних та освітніх технологій, застосуванню 
прогресивних форм організації освітнього процесу та 
активних методів навчання, а також сучасних навчаль-
но-методичних матеріалів [6, с. 41]. К. Краус визначає 
цифрову освіту як ту, яка головним чином функціонує 
за рахунок цифрових технологій, тобто електронних 
транзакцій, які реалізуються шляхом використання 
Інтернету [7, с. 49]. С. Литвинова визначає цифро-
ву трансформацію освітнього процесу як насичення 
фізичного простору освітньої установи електрон - 
но-цифровими пристроями, засобами, системами та 
впровадження педагогічних технологій на засадах ви-
користання інформаційно-комунікаційних, хмарно-
орієнтованих технологій і технологій доповненої та 
віртуальної реальності [8, с. 132]. Виходячи із визна-
чення цифрової трансформації системи освіти можна 
зробити висновок, що деякі елементи цифровізації на-
разі використовуються в українських ЗВО. Проте на 
тлі світової пандемії COVID-19 виявилося, що заста-
ріла система освіти не готова до викликів цифрового 
світу. Повний перехід системи навчання на онлайн-
формат потягнув за собою ряд проблем, а саме:
 неготовність інформаційно-освітнього серед-

овища ЗВО до підтримки цілісного процесу 
електронного навчання;

 відсутність цілісної методики викладання в 
електронному середовищі;

 недостатнє забезпечення електронного на-
вчання навчально-методичними матеріалами;

 неготовність викладачів щодо забезпечення 
електронного навчання;

 відсутність достатньої кількості висококвалі-
фікованих програмістів для вирішення бага-
тофакторних завдань інформатизації універ-
ситету [9].

Саме тому використання лише системи елек-
тронного навчання не приносить максималь-
ного ефекту, або ж наразі українські ЗВО не 

готові підтримувати саме таку систему навчання на 
високому рівні. При цьому, після послаблення жор-
стких карантинних обмежень система навчання по-
чала використовувати елементи докарантинного 
життя, тобто частково навчання почало проводитись 
у звичному офлайн-форматі. Водночас науковці по-
чали порівнювати системи повністю електронного та 
офлайн-навчання, що не є коректним, оскільки це ді-
аметрально протилежні формати, зі своїми перевага-
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ми та недоліками, але із фактором взаємодоповнення 
один одного [10, с. 2]. 

Виходячи з практичного досвіду [11; 12] закла-
дів вищої освіти, можна відзначити, що най-
більший ефект досягається в комбінації цих 

двох видів навчання, що виокремлюються у формат 
змішаного та гібридного навчання. Може здатися, що 
ці системи навчання є синонімами, проте це не так. 
Змішана система навчання проявляється в поєднанні 
в рівних пропорціях двох складових: офлайн-навчан-
ня, або ж традиційного навчання (аудиторна зустріч 
викладача та студента), та електронного навчання 
(онлайн-формат, навчання завдяки використанню 
електронних ресурсів і дистанційних технологій) 
(сформульовано на основі [13, с. 58]). Гібридне на-
вчання, своєю чергою, поєднує традиційне та онлайн-
навчання не в рівних пропорціях, як це відбувається 
при змішаному навчанні, а в тому співвідношенні, що 
є необхідним для конкретної групи студентів. В од-
ному з варіантів гібридного навчання освітній процес 
відбувається переважно в онлайн-форматі за допо-
могою ІКТ, тоді як живе спілкування з викладачем, 
значною мірою, виконує консультативну чи допоміж-
ну функцію. Гібридна та змішана системи навчання 
передбачають значну економію часу учасників на-
вчального процесу, оскільки нівелюється фактор 
нераціонального використання часових ресурсів на 
переміщення або ж очікування занять. Виділяють 
такі моделі гібридного навчання, що вважаються най-
більш перспективними:
 гнучка модель (The Flex Model), в якій відбува-

ється переважне онлайн-навчання, а зустрічі 
з викладачами відбуваються для коригування 
діяльності студента та виправлення типових 
помилок;

 ротаційна модель (The Rotation Model), в якій 
порівну чергується онлайн-навчання та ауди-
торна робота спільно з викладачем; 

 змішана модель (The Self-Blend Model), при 
якій студент самостійно обирає пропорцію 
між онлайн та аудиторним навчанням; 

 розширена віртуальна модель (The Enriched 
Virtual Model). Студенти вивчають дисци-
пліну в режимі онлайн із періодичним від-
відуванням освітньої організації для участі в 
аудиторних заняттях [10]. 

Фактично гібридна модель навчання є продо-
вженням змішаної системи, при цьому є більш ефек-
тивною, оскільки не обмежується встановленими 
рамками використання її елементів, швидко адап-
тується до потреб конкретної групи студентів та є 
більш варіативною у своєму використанні.

Успішним прикладом використання гібридної 
системи навчання є Академія корпоративної освіти 
української компанії «DniproM» – виробник електро-
інструментів, ручних інструментів та обладнання для 

ремонту і будівництва, садово-паркової техніки в по-
бутовому та професійному сегментах, що реалізовує 
продукцію у власних фірмових магазинах, в інтернет-
магазині та партнерській мережі [14]. Наразі компа-
нія налічує більше 3000 співробітників, яких потріб-
но постійно навчати та підвищувати їх професійні 
компетенції для постійного розвитку як компанії, 
так і співробітника. Для цього в компанії функціонує 
власна корпоративна академія, в якій всі співробітни-
ки (від продавців-консультантів до топ-менеджерів) 
проходять навчання з продукту, бізнес-процесів і 
компетенцій. Навчання є спеціалізованим і відбува-
ється на регулярній основі (тобто, кожен спеціаліст 
проходить лише те навчання, яке необхідне йому для 
якісного виконання своїх обов’язків, наприклад про-
давець фірмового магазину проходить навчання із 
продукту та навичок обслуговування; менеджер кон-
такт-центру покращує свої компетенції щодо навичок 
комунікації тощо). При провадженні навчання компа-
нія використовує як аудиторні заняття у власних кон-
ференц-залах по всій Україні, так і онлайн-формат. 
Зважаючи на те, що всі співробітники компанії зна-
ходяться в різних містах і районних центрах, прово-
дити систематичні навчання в офлайн-форматі дуже 
проблематично та вимагає значних витрат. Саме для 
цього Академія використовує ІКТ для проваджен-
ня онлайн-навчання, яке відбувається через портал 
дистанційної освіти. За допомогою цього порталу 
співробітникам призначається спеціальний дистан-
ційний курс, який можна пройти в будь-який час і на 
зручному для користувача девайсі. Навчальні курси 
розробляються в інтерактивному або ж гейміфікова-
ному форматі для того, щоб навчання було не тільки 
корисним, а й цікавим (приклад одного із дистанцій-
них інтерактивних курсів відображено на рис. 1).

 

Онлайн-навчання поєднується з аудиторним, 
тобто співробітнику призначаються деякі 
дистанційні курси, в яких може бути теоре-

тична інформація, а вже на офлайн-навчанні співро-
бітники відпрацьовують отримані знання. Таким чи-
ном, використовується гібридна система навчання, за 
допомогою якої охоплюється велика кількість спів-
робітників, які можуть навчатись одночасно; мінімі-
зуються часові та матеріальні витрати на проведен-
ня офлайн-занять; аудиторні заняття відбуваються 
в інтерактивному форматі та стають більш цікавими 
для співробітників, оскільки відсутній елемент на-
читування теорії. Такий формат навчання є гнучким 
і швидко трансформується відповідно до умов зо-
внішнього середовища (наприклад, при впроваджен-
ні жорсткого локдауну та неможливості провадити 
аудиторне навчання всі тренінги переводяться в 
онлайн-формат). Таким чином, система гібридного 
навчання підтверджує свою ефективність і може ви-
користовуватись не тільки в бізнес-середовищі, а і в 
закладах освіти. 
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Плануємо

Залишаємо
на форс-мажори

Запланований час

Непередбачений час

Спонтанна активність

МЕТОД 80 НА 20 ПРАВИЛО ЛОТАРА ЗАЙВЕРТА

Рис. 1. Приклад інтерактивного курсу с Тайм-менеджменту, розміщений на порталі дистанційної освіти [15]

ВИСНОВКИ
Отже, цифрова трансформація освіти є невід’єм-

ною складовою її розвитку та полягає у впроваджен-
ні та використанні електронно-цифрових пристроїв 
на засадах ІКТ в освітній процес. При цьому, повно-
цінний перехід на систему онлайн-освіти для укра-
їнських навчальних закладів наразі є неможливим, 
оскільки потрібно враховувати фактори цифрових 
навичок викладачів та учнів, наявність технічного 
оснащення, інструментів та технологій підтримки, що 
потребують значного вдосконалення. Саме тому для 
забезпечення максимальної ефективності навчально-
го процесу доцільно використовувати та розширю-
вати межі застосування гібридної системи навчання, 
яка поєднує традиційне та онлайн-навчання у пропо-
рціях, які необхідні для конкретної групи студентів. 
Гібридна система навчання нівелює недоліки, які мо-
жуть виникати при використанні тільки аудиторного 
або ж тільки електронного навчання. Також значною 
перевагою гібридної системи навчання є те, що вона 
може використовуватися в різних формах, адапту-
ючись під вимоги конкретного студента. Гібридна 
система навчання вже успішно застосовується в біз-
нес-організаціях, наприклад в Академії корпоратив-
ної освіти української компанії «DniproM», проте в 
державних закладах освіти така система все ще зали-
шається непоширеною, що є основою для подальших 
наукових досліджень.                                    
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