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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
IMPLEMENTATION OF THE DIDACTIC SYSTEM 
OF MIXED EDUCATION OF STUDENTS OF PHILOLOGICAL  
SPECIALTIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Статтю присвячено проблемі реалізації 
змішаного навчання студентів філологічних 
спеціальностей у закладах вищої освіти. 
Доведено актуальність порушеної про-
блеми. Визначено сутність поняття «змі-
шаного навчання», яке автор розглядає як 
процес здобування знань, умінь, навичок, що 
містить у собі поєднання різних технологій 
навчання (онлайн та офлайн).
Розкрито, що розроблена дидактична сис-
тема змішаного навчання має чітко визна-
чену мету, яка полягає в забезпеченні під-
вищення навчальних досягнень студентів 
філологічних спеціальностей засобами змі-
шаного навчання.
Уточнено, що дидактична система зміша-
ного навчання студентів філологічних спеці-
альностей у закладах вищої освіти містить 
концептуально-цільовий, змістовно-техно-
логічний та діагностично-результативний 
блоки. Функціями розробленої системи є 
мотиваційно-ціннісна, адаптивна, ціннісно 
орієнтовна, інформаційно-аналітична, 
навчальна, прогностична, методична, тех-
нологічна, рефлексивно-коригувальна.
Визначено загальнотеоретичні та специ-
фічні принципи змішаного навчання.
Зазначено, що етапами реалізації змішаного 
навчання студентів філологічних спеціаль-
ностей є організаційно-мотиваційний, дієво-
процесуальний та контрольно-коригуваль-
ний.
Детально розкрито дидактичний інстру-
ментарій змішаного навчання, а саме: 
методи (синхронні, асинхронні, активні, 
інтерактивні, традиційні, комп’ютерні 
тощо), засоби (традиційні, мультимедійні, 
комп’ютерні, мобільні), моделі («Ротація за 
станціями», «Перевернутий клас»). Пред-
ставлено фрагмент методичних рекомен-
дацій для самостійної роботи здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
«Створення інфографіки».
Уточнено, що подальші наукові розвідки 
спрямовані на обробку отриманих резуль-
татів, отриманих у процесі реалізації дидак-
тичної системи студентів філологічних 
спеціальностей у закладах вищої освіти.

Ключові слова: змішане навчання, заклади 
вищої освіти, система, філологи.

The article is devoted to the problem of realiza-
tion of blended learning education of students 
of philological specialties in institutions of higher 
education. The urgency of the problem is proved. 
The essence of the concept of “blended learn-
ing” is defined, which the author considers as a 
process of acquiring knowledge, skills, abilities, 
which includes a combination of different learning 
technologies (online and offline).
It is revealed that the developed didactic system 
of blended learning has a clearly defined goal, 
which is to increase the educational achieve-
ments of students of philological specialties by 
means of blended learning.
It is specified that the didactic system of mixed 
education of students of philological specialties 
in higher education institutions contains concep-
tual-target, content-technological and diagnostic-
effective blocks. The functions of the developed 
system are motivational-value, adaptive, value-
oriented, information-analytical, educational, 
prognostic, methodical, technological, reflexive-
corrective.
General-theoretical and specific principles of 
blended learning are determined.
It is noted that the stages of implementation of 
mixed education of students of philological spe-
cialties are organizational-motivational, effective-
procedural and control-corrective.
Didactic tools of blended learning are revealed 
in detail, namely: methods (synchronous, asyn-
chronous, active, interactive, traditional, com-
puter, etc.), tools (traditional, multimedia, com-
puter, mobile), models (“Rotation by stations”, 
“Inverted class”). A fragment of methodical rec-
ommendations for independent work of appli-
cants of the first (bachelor's) level of higher edu-
cation “Creation of infographics” is presented.
It is specified that further scientific researches 
are directed on processing of the received results 
received during realization of didactic system of 
students of philological specialties in establish-
ments of higher education.
Key words: blended learning, higher education 
institutions, system, philologists.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Необхідність модернізації сучасної системи вищої 
освіти зумовлена низкою факторів. По-перше, 
підвищення вимог до якості освіти, через інтегра-
цію України до Європейського Союзу, по-друге, 
інтенсивна інформатизація та цифровізація всіх 
сфер життєдіяльності суспільства, що якісно ство-
рює нову якість та трансформує стару систему, 
по-третє, вплив коронавірусної хвороби, що спри-
чинила пандемію COVID-2019.

Одним із перспективних шляхів вирішення 
цього завдання в сьогоднішніх реаліях є впрова-

дження моделі змішаного навчання в освітній про-
цес закладів вищої освіти.

Особливої та посиленої уваги потребує органі-
зація освітнього процесу  студентів філологічних 
спеціальностей, оскільки філологічне знання має 
певну специфіку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні й практичні аспекти та узагальнення 
моделей, методів та зacoбів змішаного навчання 
розглядали вітчизняні та зарубіжні вчені (В. Биков, 
Т. Бодненко, Е. Крістенсен, В. Кухаренко, О. Мак-
Кензі, Н. Морзе, С. Ніппер, С. Семеріков, О. Спірін, 
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Г. Ткачук, Д. Тейлер та ін.). Наукові ідеї про здій-
снення ефективної підготовки студента-філолога в 
умовах інформатизації висвітлені в наукових дороб-
ках (М. Байда, Т. Крамаренко, В. Костін, Н. Куцина, 
С. Процька, Н. Сорокіна, Г. Шиліна та ін.).

Мета статті – розкрити питання реалізації 
дидактичної системи змішаного навчання студен-
тів філологічних спеціальностей у закладах вищої 
освіти.

Для вирішення поставленої мети було засто-
совано в комплексі такі теоретичні методи 
дослідження: аналіз педагогічної літератури, сис-
тематизація та узагальнення досліджень із про-
блеми реалізації дидактичної системи змішаного 
навчання в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової 
літератури засвідчує, що епоха цифровізації змі-
нила епоху комп’ютеризації й інформатизації, що 
зумовило необхідність запровадження плану циф-
ровізації в Україні [1]. Українськими експертами 
було адаптовано рамку цифрової компетентності 
для громадян, враховуючи національні, культурні, 
освітні та економічні особливості держави, що 
стало значним кроком вперед у розвитку сучас-
ного суспільства [2].

Цифровізація проникла у всі сфери життєді-
яльності, зокрема освіту. Тому сучасна модель 
організації освітнього процесу в закладах вищої 
освіти є змішане навчання, яке зародилося ще в 
надрах дистанційного навчання. Щодо визначення 
поняття «змішаного навчання» (blended learning 
англ. мовою), в науковій педагогічній літературі 
існує досить широкий спектр його тлумачення. Слід 
зазначити, що поняття «змішане навчання» трак-
тується з огляду різних аспектів, поглядів, пози-
цій вчених. Авторська позиція щодо визначення 
поняття «змішане навчання» полягає в тому, що 
його слід розглядати як процес здобування знань, 
умінь, навичок, що містить у собі поєднання різних 
технологій навчання (онлайн та офлайн) [3, с. 44].

Незважаючи на визначення чималої кількості 
переваг змішаного навчання, оскільки воно поєд-
нало в собі ті сильні сторони, що притаманні 
традиційному навчанню та навчанню в режимі 
онлайн, М. Кондакова вважає змішане навчання 
руйнівною технологією. На думку науковиці, змі-
шане навчання становить загрозу для традицій-
ного навчання, оскільки воно набуває персоналі-
зованого характеру й орієнтоване на здобувача і 
тим самим забезпечує прямий відхід від традицій-
ного навчання [4, с. 57].

Міністерством освіти і науки України було 
видано низку рекомендацій, які містять інформа-
ційну, методичну та технологічну складову час-
тини здійснення змішаного навчання в закладах 
фахової передвищої та вищої освіти [5; 6].

Затребуваність та актуальність зазначеної 
проблеми зумовила пошук оптимальних шляхів її 

вирішення. Так, одним із таких шляхів стала роз-
робка дидактичної системи змішаного навчання 
студентів філологічних спеціальностей у закла-
дах вищої освіти, мета якої полягає у забезпе-
ченні підвищення навчальних досягнень студентів 
філологічних спеціальностей засобами змішаного 
навчання.

Розроблена модель складається з концеп-
туально-цільового, змістовно-технологічного та  
діагностично-результативного блоків.

Дидактична система реалізує такі функції, як 
мотиваційно-ціннісна, адаптивна, ціннісно орієн-
товна, інформаційно-аналітична, навчальна, про-
гностична, методична, технологічна, рефлексивно-
коригувальна, та враховує такі принципи навчання: 
загальнодидактичні – цілісності, системності, 
послідовності, доступності, індивідуалізації, ура-
хування індивідуальних особливостей студентів, 
наочності, міцності засвоєння знань, науковості, 
специфічні – інтерактивності, гнучкості та адап-
тованості, професійного спрямування, структур-
ності, забезпечення дієвого прямого та зворотного 
зв’язку, орієнтація на хмарні сервіси, активне вико-
ристання, спільної діяльності викладача-фасиліта-
тора, викладача-тьютора та студентів.

Етапами здійснення змішаного навчання  
виділено такі:

1) організаційно-мотиваційний (цей етап перед-
бачає створення необхідних матеріалів; адаптація 
до змішаної форми навчання, розвиток у здобувачів 
мотивів до навчання, їхнього ціннісного ставлення);

2) дієво-процесуальний (на цьому етапі в сту-
дентів формуються відповідні знання, уміння, осо-
бистісні якості тощо);

3) контрольно-коригувальний (цей етап 
є заключним, на якому визначається рівень 
навчальних досягнень здобувачів-філологів та за 
потреби відбувається внесення в освітній процес 
необхідних змін).

Дидактичним інструментарієм для реалізації 
змішаного навчання є методи (синхронні, асинх-
ронні), моделі («Перевернутий клас», «Ротація 
за станціями»), форми, засоби (мультимедійні, 
мобільні, сервіси, освітні платформи) тощо. 
Розкриємо це детальніше. Методи змішаного 
навчання, які трансформувалися та адаптувалися 
у процесі дистанційного та змішаного навчання, 
мають досить різноманітну класифікацію. Напри-
клад, класифікація за  Олійник, С. Касьян, 
Л. Ляхоцькою, Л. Бондаренко: словесні (відеолек-
ція, відеоконференція, форум, чат); наочні (пре-
зентації-мультимедіа, скрайбінг, подкасти, відео); 
практичні (вебінари, віртуальні лабораторії, вірту-
альні світи) [7].

Іншу класифікацію, в основі якої лежить дидак-
тичний потенціал активних та інтерактивних 
методів навчання в онлайн-режимі, пропонують 
Т. Бороненко, А. Кайсіна, В. Федотова: ділова 
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гра, рольова гра, дискусія, групова дискусія, семі-
нар, тренінг, робота в командах, мозковий штурм, 
майстер-клас,  евристична бесіда, навчальні 
дослідження, метод проєктів, метод кейсів про-
блемні лекції, лекції удвох, лекції із запланованими 
помилками, створення портфоліо [8, с. 234–236].

На думку Л. Власенко та Н. Шинкаренко, доціль-
ними в дистанційному навчанні є такі методи: 
«самонавчання», «один до одного», «один на 
багатьох», «багато до багатьох» [9, с. 43].

Р. Крецбург вважає оптимальним розглядати 
методи змішаного навчання за поділом на синх-
ронні та асинхронні [7, с. 26–27].

Щодо засобів змішаного навчання, можна виді-
лити як традиційні, мультимедійні, мобільні, сер-
віси, блоги та різноманітні освітні платформи.

Моделями змішаного навчання, які реалізо-
вані в дидактичній системі, було визначено такі: 
«Ротація за станціями» та «Перевернутий клас», 
оскільки вони є оптимальними для вивчення 
навчальних дисциплін студентами-філологами, 
зокрема психолого-педагогічних, філологічних, 
вибіркових тощо.

Від оптимально підібраного дидактичного 
інструментарію та вміння викладачем застосувати 
його в організації змішаного навчання буде зале-
жати ефективність здійснення етапів змішаного 
навчання та оволодіння здобувачами навчальним 
матеріалом. Також важливу роль відіграє ство-

рення навчального контенту, розміщення його, 
створення доступу здобувачів-філологів до нього 
та налагодження зворотного зв’язку. Розробка та 
надання здобувачам методичних рекомендацій, 
вказівок, інструкцій, пояснень теж відіграє суттєву 
роль в організації змішаного навчання. Напри-
клад, самостійна робота для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти містить таку 
інструкцію [10, с. 23–24], що представлено на 
рисунках 1, 2, 3.

Варто зазначити, що результатом реалізації 
дидактичної системи студентів філологічних спе-
ціальностей у закладах вищої освіти є підвищення 
рівня навчальних досягнень студентів філологіч-
них спеціальностей.

Висновки. Отже, розроблена дидактична сис-
тема змішаного навчання містить три блоки, а 
саме: концептуально-цільовий, змістовно-техно-
логічний та діагностично-результативний. Визна-
чено мету, функції, етапи, загально-теоретичні та 
специфічні принципи дидактичної системи студен-
тів філологічних спеціальностей у закладах вищої 
освіти. Детально розкрито дидактичний інструмен-
тарій, а саме: методи, засоби, моделі змішаного 
навчання. Подальші наукові розвідки спрямовані 
на обробку отриманих результатів, отриманих у 
процесі реалізації дидактичної системи студентів 
філологічних спеціальностей у закладах вищої 
освіти.

Рис. 1. Фрагмент самостійної роботи «Створення інфографіки»
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