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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННа  

В МОВНІЙ ОСВІТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
У статті досліджуятьсѐ різні аспекти змішаного навчаннѐ, висвітляятьсѐ 

його сутнісні характеристики, найефективніші організаційні форми, 
обґрунтовуятьсѐ переваги та визначаятьсѐ істотні недоліки й труднощі 
впровадженнѐ; узагальняятьсѐ результати зарубіжних наукових досліджень, 
власний досвід та спостереженнѐ за навчальним процесом длѐ виѐвленнѐ 
найефективніших організаційних форм змішаного навчаннѐ. Авторами 
охарактеризовано нову роль викладача, з’ѐсовано основні сутнісні характеристики 
його діѐльності при змішаному навчанні, закцентовано увагу на дистанційному 
складнику змішаного навчаннѐ, побудованого на базі системи MOODLE.  

Ключові слова: змішане навчаннѐ, електронне навчаннѐ, організаційні форми 
змішаного навчаннѐ, мовна освіта, методи навчаннѐ, освітнѐ траюкторіѐ. 

 
Постановка проблеми. Наближеннѐ віучизнѐних освіуніх суандаруів 

до ювропейських спонукаю українську наукову спільноуу до посуійного 
пошуку уа впровадженнѐ найефекуивніших моделей навчаннѐ, 
прогресивних концепцій, підходів уа принципово нових способів 
організації навчально-виховного процесу. 

Одним із основних оріюнуирів сучасної вищої професійної освіуи ю 
запровадженнѐ новіуніх уехнологій навчаннѐ, що дозволѐяуь підвищувауи 
продукуивнісуь, ѐкісуь, авуономнісуь навчаннѐ й успішно реалізовувауи 
особисуісний поуенціал майбууніх фахівців.  

Швидка урансформаціѐ знань, вурауа їх акууальносуі, посуійне 
збільшеннѐ обсѐгу нової інформації зумовляяуь необхіднісуь переходу від 
урадиційної знаннювої моделі до пракуико зоріюнуованої уа вибору 
перспекуивних напрѐмів розвиуку мовної підгоуовки у ЗВО, серед ѐких 
пріориуеуним ю впровадженнѐ змішаної форми навчаннѐ в освіуній процес.  

Аналіз актуальних досліджень. Осуаннім часом спосуерігаюуьсѐ 
посиленнѐ наукового інуересу до висвіуленнѐ різних аспекуів змішаного 
навчаннѐ (А. Андреюв, Н. Балик, В. Биков, К. Бугайчук, П. Валіауан, 
Н. Вярфел, Ч. Грем, Д. Кларк, Н. Корсунська, Р. Краус-Хофман, 
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В. Кухаренко, С. Моебз, М. Нікіуіна, Д. Пейнуер, В. Пурніма, Н. Рашевська, 
О. Рафальська, Е. Розеуу, Д. Рьослер, І. Семенова, В. Солдаукін, Х. Суейкер, 
О. Тіхомірова, Е. Тоффлер, М. Хорн, Б. Шуневич, В. Фандей, Р. Фразе уа ін.). 

Аналіз базової кауегорії«змішане навчаннѐ» засвідчив, що 
висвіуленнѐ її суунісних харакуерисуик у численних наукових суудіѐх ю 
доволі різновекуорним, зокрема, цей концепу уракууюуьсѐ ѐк: різні варіануи 
поюднаннѐ форм і меуодів організації формального, неформального, 
інформального навчаннѐ уа самонавчаннѐ, що здійсняюуьсѐ длѐ 
досѐгненнѐ заздалегідь визначених навчальних цілей зі збереженнѐм 
механізму конуроля за часом, місцем, ураюкуоріѐми уа уемпом навчаннѐ, 
часуина ѐкого реалізуюуьсѐ у віддаленому режимі за допомогоя 
інформаційно-комунікаційних уехнологій і уехнічних засобів навчаннѐ *1+; 
дидакуично доцільне поюднаннѐ урадиційних очних уа нових форм 
елекуронного навчаннѐ *6+; опуимальна комбінаціѐ уа пропорційне 
співвідношеннѐ урадиційного, елекуронного навчаннѐ й самосуійної 
робоуи *10+; навчаннѐ, що поюдную в собі кілька різних способів подачі 
навчального мауеріалу, зокрема із викорисуаннѐм сучасного освіунього 
програмного забезпеченнѐ, дисуанційних освіуніх плауформ, веб-курсів 
уощо і передбачаю навчаннѐ в аудиуорії, синхронне елекуронне навчаннѐ, 
самосуійне навчаннѐ *8+; інуеграція формального й неформального 
навчаннѐ, спілкуваннѐ «face-to-face» уа «он-лайн», керованих ураюкуорій 
навчаннѐ й самоосвіуи, викорисуаннѐ цифрових довідкових мауеріалів і 
розгалуженого зв’ѐзку між учасниками освіунього процесу *11+; поюднаннѐ 
дисуанційного уа урадиційного спілкуваннѐ в інуегрованій навчальній 
діѐльносуі *7+; комбінація переваг аудиуорного навчаннѐ (соціальна 
взаюмодіѐ, у ѐкій сууденуи поуребуяуь керуваннѐ навчальним процесом) і 
елекуронного навчаннѐ, що харакуеризуюуьсѐ гнучкісуя уа ефекуивнісуя*3+; 
інуеграція двох моделей навчаннѐ: урадиційного й елекуронного, де 
комп’яуерним уехнологіѐм відводиуьсѐ головна роль *5+. 

Проаналізувавши улумаченнѐ науковцѐми концепуу «змішане 
навчаннѐ», очевидним ю, що, незважаячи на варіауивнісуь його описів, 
змісуова суунісуь зводиуьсѐ факуично до розуміннѐ змішаного навчаннѐ ѐк 
гнучкої опуимальної комбінації урадиційного аудиуорного навчаннѐ з 
різними новими формами елекуронного навчаннѐ, ѐке передбачаю широке 
викорисуаннѐ сучасних інформаційно-комунікаційних уехнологій, 
посиленнѐ ролі самонавчаннѐ уа відповідальносуі за резульуау навчальної 
діѐльносуі при наѐвносуі великого суупенѐ свободи освіуньої ураюкуорії. 

Метоя статті ю висвіуленнѐ основних переваг змішаного навчаннѐ уа 
уруднощів його впровадженнѐ в навчальний процес вищої школи, 
з’ѐсуваннѐ специфіки робоуи викладача-мовника в умовах змішаного 
навчаннѐ. 
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Методи дослідженнѐ. У науковій робоуі авуори скорисуалисѐ 
уеореуичними меуодами дослідженнѐ, зокрема аналізу, синуезу уа 
узагальненнѐ резульуауів наукових досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Інуенсифікаціѐ навчаннѐ в сучасних 
закладах вищої освіуи, зменшеннѐ кількосуі аудиуорних годин мовної 
підгоуовки, посиленнѐ ролі самосуійної пізнавальної діѐльносуі сууденуів, 
широке викорисуаннѐ мережевих уехнологій у різних сферах професійної 
діѐльносуі акууалізуяуь змішане навчаннѐ в універсиуеуській освіуі. 

Гнучкісуь змішаного навчаннѐ дозволѐю засуосовувауи на занѐууѐх із 
мови різноманіуні форми, меуоди, прийоми, засоби, залучауи сууденуів до 
креауивного виконаннѐ завдань, знаходиуисѐ в посуійному конуакуі з 
учасниками навчального процесу, посилявауи роль самоосвіуи, 
поюднувауи коучинг (консульууваннѐ) уа насуавницуво, розширявауи 
комунікауивні зв’ѐзки, насолоджувауисѐ навчаннѐм, інуегрувауи знаннѐ, 
розкривауи особисуісуь сууденуа, викорисуовувауи різні форми 
предсуавленнѐ, опрацяваннѐ інформації.  

Змішане навчаннѐ уможливляю викорисуаннѐ значно більшої 
кількосуі ресурсів, форм взаюмодії, видів уренувальних завдань, 
принципово нових способів предсуавленнѐ кінцевого навчального 
продукуу, способів конуроля уа самоконуроля, що сприѐю акуивізації 
пізнавальної діѐльносуі сууденуів уа покращення академічних резульуауів. 

Позиуивним виѐвлѐюуьсѐ й уе, що мережеві уехнології дозволѐяуь 
сууденуам бууи акуивними учасниками навчального процесу (незважаячи 
на час уа місце), мауи посуійний досууп до навчальних ресурсів уа 
можливісуь різних форм взаюмодії, колаборації (викладач-суудену, суудену-
суудену, суудену-викладач). 

У процесі аналізу й узагальненнѐ резульуауів зарубіжних наукових 
досліджень з’ѐсовано, що найефекуивнішими організаційними формами 
змішаного навчаннѐ ю роуаційна модель (Rotation model), гнучка модель (Flex 
model), модель самосуійного змішуваннѐ (Self-Blend або A La Carte model), 
модель збагаченого вірууального навчаннѐ (Enriched-Virtual model) [4]. 

Доцільним уважаюмо викорисуаннѐ роуаційної моделі (Rotation model) 
у мовній підгоуовці сууденуів, адже її особливісуя ю чергуваннѐ аудиуорної 
форми навчаннѐ й опосередкованої взаюмодії викладача уа сууденуів із 
викорисуаннѐм інформаційно-комунікаційних уехнологій. Вибір способів 
робоуи визначаюуьсѐ викладачем, що уможливляю різноманіуні комбінації 
он-лайн навчаннѐ уа аудиуорної робоуи (робоуа в малих групах, робоуа в 
парах, індивідуальна робоуа уощо), індивідуальні консульуації (он-лайн уа 
аудиуорні), проекуна діѐльнісуь (длѐ групи, команди, індивідуальна). 

У вищій школі можливе викорисуаннѐ чоуирьох різновидів роуаційної 
моделі: Station Rotation, Lab Rotation, Flipped Classroom, Individual Rotation. 
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Перевагоя моделі Station Rotation (роуаціѐ за місцем навчаннѐ) ю 
можливісуь зміни місцѐ розуашуваннѐ уа комбінації видів навчальної 
діѐльносуі (фронуальна робоуа в аудиуорії, робоуа в малих групах, 
навчальні проекуи, індивідуальні консульуації уа он-лайн навчаннѐ, ѐке ю 
обов’ѐзковим компоненуом). 

Відміннісуь моделі Lab Rotation від попередньої полѐгаю в уому, що 
он-лайн навчаннѐ відбуваюуьсѐ в комп’яуерній лаборауорії. 

Специфіка моделі Flipped Classroom (перевернууий клас) передбачаю 
засвоюннѐ основної часуини курсу самосуійно – он-лайн, із подальшим 
пракуичним засуосуваннѐм, обговореннѐм, з’ѐсуваннѐм незрозумілих 
моменуів, оуриманнѐм додаукової інформації від викладача під час 
аудиуорних занѐуь. 

У моделі Individual Rotation (індивідуальна роуаціѐ) навчаннѐ 
сууденуів із обов’ѐзковим еуапом он-лайн проходиуь за індивідуальним 
графіком, що визначаюуьсѐ викладачем чи за вибудуваним самосуійно 
алгориумом і не вимагаю обов’ѐзкового проходженнѐ всіх еуапів, ѐк, 
наприклад, у моделі Station Rotation. 

Гнучка модель («Flex model») передбачаю засвоюннѐ основного 
навчального мауеріалу в режимі он-лайн, викладач може надавауи 
підуримку дисуанційно уа безпосередньо, з викорисуаннѐм 
найопуимальніших форм робоуи (групової, індивідуальної).  

Модель збагаченого вірууального навчаннѐ «Enriched Virtual model» 
ґрунууюуьсѐ на он-лайн навчанні, коли сууденуи працяяуь переважно 
дисуанційно і не відвідуяуь навчальний заклад щоденно, проуе оуримуяуь 
консульуаційну підуримку викладача ѐк он-лайн, уак і віч-на-віч. Нам 
видаюуьсѐ, що саме цѐ модель ю найефекуивнішоя уа найопуимальнішоя 
длѐ сууденуів заочної форми навчаннѐ. 

Різні моделі змішаного навчаннѐ викорисуовуяуьсѐ відповідно до 
цілей навчаннѐ, ѐкі суавлѐуь перед собоя сууденуи й викладачі, уехнічних 
можливосуей ЗВО длѐ продукуивної репрезенуації лінгводидакуичного 
поуенціалу мовних занѐуь задлѐ доповненнѐ, збагаченнѐ, розширеннѐ 
змісуового наповненнѐ уа організаційних можливосуей мовної освіуи. 
Доцільнісуь упровадженнѐ в мовну освіуу вишів змішаного навчаннѐ 
зумовлена наѐвними обґрунуованими перевагами, серед ѐких 
виокремляюмо: викорисуаннѐ особисуісно зоріюнуованого уа 
компеуенунісного підходів до вивченнѐ мови, різноманіунісуь засуосуваннѐ 
освіуніх ресурсів, здійсненнѐ об’юкуивного конуроля рівнѐ сформованосуі 
мовно-мовлюннювої компеуенуносуі, самосуійного вибору уемпу навчаннѐ, 
часу, місцѐ, визначеннѐ послідовносуі виконаннѐ уа рівнѐ складносуі 
навчального мауеріалу, опрацяваннѐ порівнѐно більшого обсѐгу джерел, 
можливісуь длѐ сууденуа бууи акуивним учасником діалогу у процесі 
навчаннѐ, проведеннѐ дискусій, круглих суолів на занѐууѐх, посиленнѐ 
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навчальної авуономії, акуивізація співпраці всіх учасників навчального 
процесу, сприѐннѐ формування усвідомленої освіуньої ураюкуорії, гнучкісуь, 
економічнісуь уа зручнісуь сисуеми навчаннѐ, досуупнісуь значного обсѐгу 
навчальної інформації, можливісуь її посуійного оновленнѐ, уворче засуосу-
ваннѐ набууих знань, умінь, навичок із можливісуя креауивного самовира-
женнѐ, швидкісуь конуроля за виконаннѐм завдань, підвищеннѐ рівнѐ зас-
воюннѐ навчального мауеріалу уа засуосуваннѐ вмінь і навичок, розширеннѐ 
навчального конуенуу з можливісуя зануреннѐ в зарубіжний освіуній просуір, 
акуивізація самосуійної навчально-пізнавальної діѐльносуі, акуивне 
викорисуаннѐ ІК-уехнологій, можливісуь здобувауи освіуу впродовж жиууѐ. 

Особливісуя змішаного навчаннѐ під час викладаннѐ мовних курсів у 
вищій школі ю посиленнѐ акценуу на самосуійну пізнавальну діѐльнісуь суу-
денуів, що поуребую розвиуку в них спеціальних навичок уа вмінь, серед ѐких 
пріориуеуними вважаюмо: комунікауивні, аналіуичного уа криуичного мислен-
нѐ, самоорганізаціїї, плануваннѐ власної ураюкуорії навчаннѐ в он-лайн курсі.  

Упровадженнѐ змішаного навчаннѐ висуваю низку нових вимог до 
викладача мовних дисциплін, оскільки видозміняяуьсѐ його урадиційні 
функції. Нам імпонуяуь думки зарубіжних науковців щодо урьох основних 
функцій викладача у процесі змішаного навчаннѐ:  

1) дослідник і розробник (діѐльнісуь оріюнуована на впровадженнѐ 
нових підходів уа інсуруменуів індивідуалізації навчаннѐ, розробленнѐ, 
удосконаленнѐ навчального курсу відповідно до поуреб сууденуа);  

2) інуеграуор (сувореннѐ найефекуивніших особисуісних ураюкуорій 
навчаннѐ, викорисуовуячи наѐвний конуену уа відповідні підходи, акуивна 
взаюмодіѐ уа обмін досвіду з колегами); 

3) уьяуор-консульуану (адапуаціѐ розробленого навчального 
конуенуу до поуреб часу, здійсненнѐ парунерської підуримки сууденуів у 
виборі їхньої навчальної ураюкуорії) *9+. 

Логіка нашого дослідженнѐ поуребую з’ѐсуваннѐ основних суунісних 
харакуерисуик діѐльносуі викладача при змішаному навчанні. Зауважимо, 
що викладач у середовищі змішаного навчаннѐ повинен мауи специфічні 
вміннѐ уа інший спосіб мисленнѐ. Основна освіунѐ діѐльнісуь викладача-
мовника в середовищі змішаного навчаннѐ ґрунууюуьсѐ на розвиукові уа 
інновації, що виѐвлѐюуьсѐ у випробовуванні новіуніх меуодів, уворчій 
адапуації навчальних пракуик, суворенні нових підходів уа ідей длѐ 
персоналізації навчального досвіду сууденуів, упровадженні 
неурадиційних меуодів навчаннѐ, посуійному вдосконаленні навчальних 
ресурсів, нових ідей, суворенні комфоруного інноваційного навчального 
середовища, вибору найефекуивніших меуодів навчаннѐ у процесі 
поюднаннѐ он-лайн і оффлайн діѐльносуі, фокусуванні на диференціації 
освіуніх ураюкуорій сууденуів, зміщенні акценуу від наданнѐ знань до 
здійсненнѐ функції фасиліуауора в оволодінні мовоя, спроможносуі 
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скоординовувауи робоуу групи, у ѐкій сууденуи займаяуьсѐ різними 
видами діѐльносуі, працяячи за власними освіуніми ураюкуоріѐми, 
посиленні відповідальносуі за вибір уа диференціація навчальних 
сурауегій, здійсненні функцій коуча, уьяуора, фасиліуауора. 

Додаукових зусиль від викладача поуребую розробленнѐ 
дисуанційного складника змішаного навчаннѐ, що уможливляю 
впровадженнѐ мовних он-лайн курсів, побудованих на базі плауформи 
MOODLE, ѐка поюдную в собі функціональнісуь, гнучкісуь, надійнісуь і 
просуоуу засуосуваннѐ.  

Переконані, що її викорисуаннѐ маю широкий набір можливосуей длѐ 
сууденуів і викладачів, серед ѐких основними, на нашу думку, ю наѐвнісуь 
значної кількосуі інуеракуивних ресурсів будь-ѐкого формауу; розлоге 
предсуавленнѐ уексуового навчального мауеріалу; зручний звороуний 
зв’ѐзок; можливісуь подачі виконаних завдань длѐ перевірки; залученнѐ 
різних способів конуроля; он-лайн консульуації викладачів; здійсненнѐ 
навчаннѐ ѐк асинхронно, уак і в режимі реального часу; обмін файлами будь-
ѐких формауів, ѐк між викладачем і сууденуом, уак і між самими сууденуами; 
широкі можливосуі длѐ комунікації, зокрема обговореннѐ конкреуної 
навчальної проблеми з викладачем особисуо в режимі реального часу; 
операуивне інформуваннѐ всіх учасників про поуочні події; авуомауичнісуь 
оуриманнѐ групового повідомленнѐ; спрощений конуроль ѐкосуі навчаннѐ; 
збереженнѐ поруфоліо кожного сууденуа; відсуеженнѐ часуоуи зверненнѐ 
сууденуів до сисуеми; підвищеннѐ ефекуивносуі робоуи викладача, оскільки 
він володію інформаціюя про обсѐг уа ѐкісуь виконаних завдань, що 
уможливиуь правильний вибір мауеріалу длѐ подальшого вивченнѐ. 

Викорисуаннѐ плауформи MOODLE у викладанні мовних курсів 
позиуивно впливаю на розвиуок моуивації й самооцінки сууденуів, оскільки 
вони можууь перерозподілѐуи навчальний час відповідно до своїх 
пріориуеуів і ґрунуовніше вивчауи цікаві уеми. Це спонукаю викладача 
посуійно оновлявауи навчальний ресурс, поповняячи його проблемними, 
еврисуичними, дослідницькими уа уворчими завданнѐми, 
урізноманіуняячи способи подачі мауеріалу. 

Суворяюуьсѐ можливісуь широкого викорисуаннѐ елекуронних 
навчальних курсів, подкасуів, блогів, вікі-уехнологій, пошукових сисуем, 
мовних сайуів, відео-уренінгів, он-лайн словників, уемауичних 
відеороликів, відео-конференцій, он-лайн дискусій, ігрових завдань, 
сууденуських елекуронних поруфоліо (відеоролики, медіапрезенуації, 
уворчі робоуи, словникові суорінки), що ілясуруяуь досѐгненнѐ сууденуів, 
розвиваяуь їх лінгвісуичну креауивнісуь уа сприѐяуь акуивізації й 
опуимізації навчального процесу, суимуляяуь пізнавальну діѐльнісуь 
сууденуів, підвищуяуь продукуивнісуь занѐуь. Такі види робіу виводѐуь 
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навчальну діѐльнісуь за межі урадиційної, уможливляяуь розвиуок 
інуелекууального і уворчого поуенціалу майбууніх фахівців. 

Досвід переконую, що порѐд із визначеними перевагами 
відчуваяуьсѐ й ісуоуні недоліки уа уруднощі ефекуивного впровадженнѐ 
змішаного навчаннѐ в мовну освіуу вищої школи: недосуаунѐ комп’яуерна 
компеуенунісуь ѐк сууденуів, уак і викладачів; розширеннѐ функціональних 
обов’ѐзків викладачів; значні заурауи часу на сувореннѐ навчальних 
мауеріалів, відео-ресурсів, уесуових завдань уа їх адапуація й посуійне 
оновленнѐ; відсуунісуь належного рівнѐ самодисципліни і навчальної 
авуономії сууденуів.  

Зауважимо, що ефекуивне функціонуваннѐ моделі змішаного 
навчаннѐ поуребую безперервної уехнічної підуримки; розвиуку 
інформаційної кульуури всіх учасників навчального процесу, забезпеченнѐ 
відповідних уехнічних можливосуей, удосконаленнѐ меуодики викладаннѐ 
мов із урахуваннѐм особливосуей елекуронного навчаннѐ, уренінгу длѐ 
викладачів із ефекуивного викорисуаннѐ наѐвних інсуруменуів плауформи 
MOODLE; збалансуваннѐ навануаженнѐ викладачів; сувореннѐ меуодичних 
рекомендацій до організації освіунього процесу за моделля змішаного 
навчаннѐ; посуійний моніуоринг акууальносуі мауеріалів. 

Дослідженнѐ ефекуивносуі функціонуваннѐ змішаної форми 
навчаннѐ під час викладаннѐ мовних курсів виѐвило зросуаннѐ рівнѐ 
навчальних досѐгнень у сууденуів із високим рівнем моуивації. Пракуика 
доводиуь спроможнісуь уаких сууденуів ґрунуовно оволодівауи мовним 
мауеріалом через деуальне, почасуи неодноразове (повуорне), зверненнѐ 
до навчальних ресурсів і довідкових інуернеу-джерел, криуично оцінявауи 
й відбирауи доцільну інформація, ефекуивно засуосовувауи набууі знаннѐ 
уа вміннѐ длѐ вирішеннѐ проблемних завдань, викорисуовувауи 
запропоновану викладачем сисуему завдань і ресурсів длѐ ефекуивного 
формуваннѐ професійної мовленнювої компеуенуносуі. 

Варуо зауважиуи, що сууденуи з низьким рівнем навчальних досѐгнень 
позиуив убачали в досуауній кількосуі репрезенуованих мауеріалів і ресурсів із 
ілясураціюя мовних ѐвищ, правил, деуалізованих прикладів, а уакож у 
можливосуі оуриманнѐ персоніфікованої консульуауивної підуримки від 
викладача з поѐсненнѐми й рекомендаціѐми.  

Наші спосуереженнѐ уа суб’юкуивне самооціняваннѐ сууденуів 
указуяуь на домінуваннѐ репродукуивного харакуеру засвоюннѐ знань і 
недосуауня сформованісуь уворчого підходу до засуосуваннѐ набууих 
умінь у різних сиууаціѐх навчальної уа професійної діѐльносуі. 

З’ѐсовано, що впровадженнѐ елекуронних засобів навчаннѐ в 
освіуній процес викликаю інуерес до пізнаннѐ навчальної інформації, 
ураховую особисуісні поуреби сууденуів, що позиуивно впливаю на 
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резульуауи навчальної діѐльносуі уа сприѐю цілісносуі, логічносуі, 
послідовносуі засвоюннѐ мауеріалу.  

У конуексуі дослідженнѐ нами визначено продукуивні прийоми 
змішаного навчаннѐ, що сприѐяуь акууалізації знань уа усвідомлення 
складних мовних ѐвищ: презенуаціѐ, іміуаціѐ, демонсураціѐ-поѐсненнѐ, 
аналогіѐ, коменууваннѐ, уренажери, он-лайн уесуи уощо. Опиууваннѐ 
сууденуів указую на необхіднісуь розширеннѐ способів викорисуаннѐ 
інуернеу-ресурсів длѐ сувореннѐ зручного, звичного й акууального 
середовища длѐ навчаннѐ. 

Викладачі почасуи засуосовуяуь одноманіуні, малоефекуивні меуоди і 
прийоми уа обмежено викорисуовуяуь широкий набір уехнічних інсуруменуів 
плауформи Moodle, проуе колеги усвідомляяуь необхіднісуь, пріориуеунісуь 
уа значущісуь сучасної уехнології змішаного навчаннѐ зі значним 
елекуронним сегменуом мовної підгоуовки. Сьогодні поурібне розробленнѐ 
новіуньої моделі предсуавленнѐ уа опануваннѐ навчальним мауеріалом, 
лінгводидакуичних сурауегій побудови процесу мовної підгоуовки сууденуів, 
де чільне місце відводиуимеуьсѐ взаюмопов’ѐзаній он-лайн діѐльносуі 
викладача і сууденуа, спрѐмованій на розв’ѐзаннѐ пракуичних завдань. 

Резульуауи дослідженнѐ ефекуивносуі змішаної форми навчаннѐ 
даяуь підсуави суверджувауи про об’юкуивну необхіднісуь удосконаленнѐ 
змісуу чинних програм із мовних дисциплін через виокремленнѐ блоків 
длѐ дисуанційного опрацяваннѐ. 

Наголосимо, що викорисуаннѐ моделі змішаного навчаннѐ в 
зарубіжних країнах не ю чимось новим, проуе, на жаль, у віучизнѐних вишах 
вона не функціоную ѐк окрема уехнологіѐ. У процесі мовної підгоуовки у 
ЗВО викладачами викорисуовуяуьсѐ лише її деѐкі елеменуи, що, на нашу 
думку, пов’ѐзано з необхіднісуя сувореннѐ нової меуодики навчаннѐ мови 
з викорисуаннѐм ІКТ, ѐка реалізуюуьсѐ в поюднанні урадиційних уа 
інноваційних меуодів, сучасних уехнічних засобів і маю високий 
індивідуально зоріюнуований поуенціал, що дозволѐю опуимально задіѐуи 
навчально-пізнавальну акуивнісуь сууденуів і підвищиуи їх зацікавленісуь 
до мовознавчих дисциплін, сувориуи умови длѐ розвиуку індивідуальносуі, 
самоосвіуніх навичок уа вмінь, збагауиуи їх меуодичним інсуруменуаріюм 
самореалізації й саморозвиуку, сувориуи опуимальні умови репрезенуації 
мовного мауеріалу, забезпечиуи індивідуальну навчально-уренувальну 
робоуу на різних еуапах навчаннѐ, викорисуовуячи уесуові он-лайн 
завданнѐ длѐ конуроля вмінь і навичок, анкеу самооціняваннѐ уощо. 

Незважаячи на певні уруднощі, модель змішаного навчаннѐ посуаю ѐк 
одна з перспекуивних, оскільки сприѐю персоналізації освіуи, інформаційній 
соціалізації сууденуів, підвищення навчальної авуономії, урізноманіунення 
форм навчаннѐ, розвиуку вмінь уа навичок самоплануваннѐ, самоорганізації 
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й самоаналізу, самосуійного здобуууѐ знань, вибору ефекуивної навчальної 
ураюкуорії, що передбачаю здаунісуь навчауисѐ впродовж жиууѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Очевидним ю 
уой факу, що основні уенденції змішаної форми навчаннѐ повнісуя відпо-
відаяуь сучасній концепції модернізації мовної підгоуовки у ЗВО. На нашу 
думку, модель змішаного навчаннѐ в мовній освіуі вищої школи урансформую 
сурукууру уа змісу мовного навчаннѐ, зміняячи урадиційні ролі викладача уа 
сууденуа; поюдную позиуивний досвід класичного навчаннѐ із можливосуѐми 
уехнологічних освіуніх інновацій, що розширяю межі самосуійної пізнавальної 
діѐльносуі сууденуів, суимуляю розвиуок умінь самоосвіуи уа навчаннѐ 
впродовж жиууѐ, уможливляячи підгоуовку конкуренуоспроможних 
фахівців, гоуових до соціальної уа професійної мобільносуі. 

Проблема впровадженнѐ змішаного навчаннѐ в мовну освіуу вищої 
школи не вичерпуюуьсѐ вищевикладеним, оскільки залишаяуьсѐ 
акууальними пиуаннѐ розробленнѐ відповідного меуодичного 
інсуруменуарія длѐ ефекуивного процесу навчаннѐ уа висвіуленнѐ складника 
дисуанційного елекуронного навчаннѐ у програмах мовних курсів. 
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РЕЗЯМЕ 
Гагина Наталиѐ, Борисенко Валентина. Концепууальные основы смешанного 

обучениѐ в ѐзыковом образовании в высшей школе. 
В статье исследуятсѐ различные аспекты смешанного обучениѐ, освещаятсѐ 

его сущностные характеристики, эффективные организационные формы, 
обосновываятсѐ преимущества и определѐятсѐ существенные недостатки и 
трудности его внедрениѐ; обобщаятсѐ результаты зарубежных научных 
исследований, а также собственный опыт и наблядениѐ за учебным процессом длѐ 
выѐвлениѐ эффективных организационных форм смешанного обучениѐ. Авторами 
охарактеризована новаѐ роль преподавателѐ, основные характеристики его 
деѐтельности при смешанном обучении, акцентировано внимание на дистанционной 
составлѐящей смешанного обучениѐ на базе системы MOODLE. 

Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обучение, 
организационные формы смешанного обучениѐ, ѐзыковое образование, методы 
обучениѐ, образовательнаѐ траекториѐ. 

 
SUMMARY 

Gagina Nataliia, Borysenko Valentyna. Conceptual framework of blended language 
learning in higher school. 

The article deals with various aspects of blended learning, its essential characteristics, the 
most common models, potential benefits and difficulties of its implementation. The concept of 
blended learning is analysed based on contemporary research literature. Four most common 
models of blended learning (Rotation model, Flex model, Self-Blend or A La Carte model and 
Enriched Virtual model) are reviewed. The essence of blended learning is described as flexible 
combination of conventional classroom learning and various models of e-learning with the use of 
information and communication technologies that enables to foster self-directed learning and 
autonomy as well as to provide high level of educational trajectory independence. Blended 
learning makes it possible to incorporate a greater number of resources, forms of interaction, 
types of activities, new and attractive ways of presentation of educational results, methods of 
assessment and self-assessment. Flexible delivery of content and instruction allows teachers to 
implement different forms, methods and techniques of language teaching; to engage students in 
creative activities; to maintain permanent connection with all the participants; to increase the 
role of independent learning, combining coaching, mentoring and counselling; to expand 
communication connections; to enhance collaboration, productivity and attractiveness of 
learning. Apart from its clear advantages there are some substantial drawbacks and obstacles of 
blended language learning implementation: lack of student and teacher’s computer skills, 
dependence of instruction delivery on technical capabilities and stability of internet connection, a 
significant increase in time spent by teachers on selecting, designing and adopting course 

http://www.purnima-valiathan.com/wp-content/uploads/2015/09/Blended-Learning-Models-2002-ASTD.pdf
http://www.purnima-valiathan.com/wp-content/uploads/2015/09/Blended-Learning-Models-2002-ASTD.pdf
https://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf
https://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/978-3-19-669183-2_Muster_1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/228669485_Blended_Learning_Opportunities


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

184 

materials.The effective functioning of a blended learning model presupposes changes in 
traditional target goals of a teacher. The new roles that teachers assume in blended learning 
programmes include responsibilities of a researcher and developer, an integrator and a guide. 
Blended language learning enhances independent learning and thus requires development of 
student communication skills, analytical and critical thinking skills, abilities of choosing and 
adapting their learning paths, strategies and other skills for self-directed learning. The model of 
blended learning is regarded as the most perspective one because it promotes personalization of 
education, provides socialization of students in technological learning environment, enhances 
learner autonomy, diversifies methods of teaching, and helps develop skills and abilities of self-
planning, self-organization, the ability to acquire knowledge independently. 

Key words: blended learning, e-learning, models of blended learning, language 
education, methods of teaching, educational trajectory. 
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PROBLEMS AND SOME ASPECTS OF TRAINING FOREIGN CITIZENS IN THE 
PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
In the article presents some features, aspects and problems of teaching mathematics 

to foreign students in higher education institutions of Ukraine are considered. 
It is pointed out that the international character of education at the international 

level is the main and characteristic feature of the development of the modern higher school, 
which requires from the educational system relevant changes, primarily related to the 
consideration of all world laws and requirements in this direction. 

The authors present the main issues on the structure of the organization of the 
educational process, the process of monitoring and evaluating the acquired knowledge and 
skills, adjusting curricula and programs for teaching foreign students both at the preparatory 
department and at the first courses of education institutions respectively. 

Analysis of psychological and pedagogical literature, dissertational research in this 
direction and experience gained in working with foreign students in the process of teaching 
the disciplines of the mathematical cycle at the S. Kuznets Kharkiv National Economic 
University showed the expediency of using the forms and methods given in this article. 
Considering the further entry of higher education of Ukraine into the European space, the 
problem of preparing foreign students is very urgent, multifaceted, and requires further study 
and further scientific-pedagogical research. Thus, when organizing work with foreign 
students, it is necessary to develop more carefully the training program, select training 
materials, literature, use electronic resources more actively, and take into account the 
national characteristics of the listeners. 

Key words: higher education institution, foreign students, mathematical disciplines, 
teaching methods, training, adaptation problems, educational process. 




