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Філософія освіти ХХІ століття 
 

•Сучасна школа – школа життєвої компетентності. 

•Дитина – суб'єкт власного життя і успіху. 

•Основні критерії якості освіти – освітня мобільність, динамізм, 

конструктивність учасників освітнього процесу, їх готовність 

самореалізуватися в житті. 

•В основі освітнього середовища – розумне, творче поєднання 

освітніх традицій та інновацій, широке впровадження сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій 



Змішане навчання – це 

концепція, освітня технологія, 

різновид гібридної методики, що 

поєднує традиційне навчання за 

участю вчителя (обличчя до обличчя) 

з онлайн та самоосвітнім навчанням 



Процес змішаного навчання 

  

 

 

Формується з  

Традиційних форм 

навчання (очне навчання), 

класно-урочна система 

(обличчя до обличчя) 

 

 

Технології онлайн-навчання 

(новітні інформаційні та 

телекомунікативні 

технології, самостійне 

опрацювання навчального 

матеріалу) 

Усі компоненти того чи іншого предмету логічно пов'язані між собою 

і, як результат, учень отримує цілісний навчальний досвід (знання, 

уміння, навички) 



Замішане навчання дозволяє використовувати 

накопичений досвід класно-урочної системи, 

доповнюючи його сучасними інноваційно-

комунікативними технологіями. 

Змішане навчання сприяє розвитку самостійної 

творчої діяльності, стимулює одержання додаткових 

знань та їх закріплення, що дає змогу формувати 

конкурентноспроможних здобувачів  освіти на рівні 

державних та міжнародних стандартів, здатних до 

самореалізації, соціалізації та професійної мобільності 



Що означає “якісне змішане 

навчання”? 
 

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЮ. Урахування індивідуальних 

потреб кожного учня. 

МАЙСТЕРНІСТЬ. Рух вперед не за графіком, а за 

готовністю. 

ЧІТКІСТЬ І ЗРОЗУМІЛІСТЬ вимог, строків. 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ учня, яке базується на 

самоорганізації та самоосвіті. 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



Змішане навчання включає комбінацію різноманітних форм і 

засобів навчальної діяльності. 
•Аудиторне навчання. Це передбачає контакт вчителя та учнів  

(семінари, лекції, рольові ігри, конференції, практичні та лабораторні роботи 

тощо). 

•Інтерактивне навчання-навчання в соціальної мережі, яке здійснюється за 

допомогою інструментального середовища (електронний навчальний курс, 

індивідуальні консультації за допомогою електронної пошти, чати, блоги 

тощо). 

•Навчання з підтримкою різних засобів, розроблення новітніх навчальних 

матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, відеоуроки тощо). 

•Навчання онлайн – це формат навчання учнів за комп'ютером в зручний для 

них час та послідовність виконання завдань. 

•Навчання офлайн – це взаємодія учня з вчителем та однокласниками по 

проєкту. Включає групові та індивідуальні проєкти, консультації тренінги, 

турніри тощо). 

Відповідно до цього змінюються форми роботи вчителя, виникає 

потреба в самовдосконалення, накопиченні та систематизації знань 

та інформації, підготовки до занять 

 



МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

( за Стейкером та Хорном) 

  



Rotation model Ротаційна модель Це організація курсу 
навчання таким чином, 
що учні  переходять 
між різними станціями 
(різними формами 
навчання) за 
фіксованим розкладом 
та на розсуд учителя. 
Містить чотири 
підвиди: 
•ротація за станціями; 
• лабораторна ротація; 
• індивідуальна 
ротація; 
• перевернутий клас 
  



                            РОТАЦІЯ ЗА СТАНЦІЯМИ 
 
Частина класу проводить навчання онлайн, а частина – працює з 

учителем. На дистанційній платформі заздалегідь розміщуються 

теми, практичні роботи для опанування вдома, а на заняттях у 

класі тема вивчається поглиблено. У кожного учня є 

індивідуальний графік вивчення предмета. 

У класі учні проходять окремі станції: групова робота, робота над 

проєктом, робота з учителем; індивідуальні консультації, письмові 

завдання тощо. Частина завдань виконується онлайн.  

Найголовніше – усі учні мають пройти всі станції. 

Робота в малих групах із вчителем дає поглиблене розуміння 

предмету. А робота онлайн після цього дозволяє закріпити нову 

інформацію та повторити матеріал  



За командою вчителя всі учні переміщуються між станціями 

в одному кабінеті 



Лабораторна ротація 
ця модель схожа на ротаційну модель у класі, але її відмінність у 

тому, що учні рухаються не лише в класі від станції до станції, а 

переходять у онлайн-лабораторію (комп'ютерний клас), де 

працюють над виконанням завдання. 

Перевага цієї моделі – можливість для вчителя надавати 

інструкції всьому класу одночасно. Якщо певна група учнів має 

труднощі, учитель може відразу працювати із ними окремо. Тому 

ця модель найбільш подібна до традиційної моделі навчання. 

Така модель допомагає побачити, хто із учнів засвоїв новий 

матеріал і на якому рівні. Якщо результати тестування показують, 

що комусь це не вдалося, учитель працює із цими учнями 

особисто 





ІНДИВІДУАЛЬНА РОТАЦІЯ 

 
за цією моделлю учні працюють у класі і проходять окремі станції за 

індивідуальним графіком. 

Перевага цієї моделі – підлаштування графіків та способів роботи під 

особисті потреби учня. 

Проте така модель потребує додаткового фінансування та сучасного 

технічного забезпечення 





ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС 

це метод навчання, за яким основне засвоєння нового 

матеріалу учнями відбувається вдома (теоретична та 

лекційна програма), а час аудиторної роботи з вчителем 

виділяється на виконання завдань, вправ, проведення 

лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні 

консультації, проєктні програми тощо. 

Учні опрацьовують онлайн-частину вдома та офлайн-

частину в класі. 

Вчитель лише фасилітує цей процес і допомагає 

вирішити спірні питання 

 



  

Засновники перевернутого навчання  

 Авторами технології «Перевернуте навчання» 
вважаються вчителі хімії Аарон Самс і 
Джонатан Бергманн (США). У 2007 році вони 
стали записувати відеоролики зі своїми лекціями і 
пропонувати їх своїм учням для домашнього 
опрацювання.   У своїй книзі «Перевернене навчання або як 

достукатися до кожного учня на уроці»  
вони розповіли про особливості цієї технології і її 

можливості 









Ротація за 

станціями 

Ротація за 

лабораторіями 

Перевернутий 
клас 

Індивідуальна 

ротація 



ІНШИ МОДЕЛІ 

ОБЛИЧЧЯ ДО ОБЛИЧЧЯ 

За цією моделлю вчитель проводить урок в класі і за необхідністю 

навчальний матеріал підкріплюється онлайн-навчанням 



ГНУЧКА МОДЕЛЬ 

За цією моделлю більшість навчального матеріалу учні опановують 

індивідуально за допомогою онлайн-навчання. Для опрацювання та 

закріплення тем використовуються очні консультації і дні для 

певних груп учнів. Особливо це стосується тих тем, які учні 

самостійно опрацювати не можуть 

 





МОДЕЛЬ ОСОБИСТОГО 

ВИБОРУ 

крім освітнього процесу в закладі учні навчаються на 

інших онлайн-курсах. Отримані результати, зазначені у 

сертифікатах, зараховуються в школі. 

Модель спрямована до самоосвіти та самостійної роботи 





 

ВІРТУАЛЬНО ЗБАГАЧЕНА МОДЕЛЬ 

 

це модель роботи всього навчального закладу, а не за окремими 

предметами. 

Надає можливість усім учням гнучко обирати очну або 

дистанційну форму навчання в той чи інший навчальний день. 

Ефективна для профільного навчання, підготовки учнів з 

високими досягненнями в навчанні, учнями з особливими 

освітніми потребами, підготовки до конкурсів, інтелектуальних 

змагань, олімпіад 







ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ 

•створення моделі освітнього процесу; 

•розробка індивідуальних освітніх траєкторій; 

•асинхронний режим роботи; 

•розробка та впровадження інтерактивних методів навчання (кейс-технології, 

проєктний метод, дослідницькі методи, тестові технології, навчання в малих 

групах, ділові ігри, навчання в телекомунікативних проєктах тощо); 

•здійснення системи контролю та самоконтролю, вихідного та підсумкового 

контролю; 

•дидактичне забезпечення навчання в електронному вигляді, що створює базу 

для самостійного відпрацювання програми предметів; 

•узгодження класно-урочної системи з онлайн- тренінгами, взаємодіями в 

комунікативній мережі (консультації, чати, блоги). 

 

 



ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ 

•масштабування: дає змогу значно збільшити аудиторію учасників 

освітнього процесу за допомогою електронного навчання; 

•персоналізація: урахування темпу й стилю сприймання інформації кожним 

учнем; 

•розвиваються життєві компетентності: самоорганізація, самоосвіта, 

самовдосконалення, відповідальність, вміння працювати в команді; 

•допомагає учням навчатися працювати з новими джерелами інформації, 

систематизувати їх та критично оцінювати 

Система змішаного  навчання в початковій, 

середній та старшій школах відрізняється одна від 

одної. Найголовніше – обрати правильний шлях 



ЗМІНЮЄТЬСЯ РОЛЬ УЧИТЕЛЯ 

УЧИТЕЛЬ: 

-Фасилітатор 

-Ментор 

-Модератор 

-Тютер 

-Коуч 

-Експерт 

-Консультант 

-Оцінювач 

 



  

ФАСИЛІТАТОР – це фахівець, що забезпечує успішну 

групову комунікацію. Він організує колективне 

обговорення навчального матеріалу так, щоб усі здобувачі 

освіти були максимально залучені, а проблеми 

вирішувалися швидко й ефективно, є супровідником 

навчальної групи у їхньому особистому розвитку, 

підтримує позитивну групову динаміку в досягненні 

поставлених задач засобами дискусії. В основі його 

діяльності лежить особистісний підхід, що дозволяє 

виявити ресурсні можливості учнів, демонструвати довіру, 

здійснювати пошук внутрішньої мотивації, активізувати 

мислення. Працює на основі принципів поваги та 

толерантності. Поняття введено Карлом Роджерсом. 



  

Дії вчителя як фасилітатора. 

Здатність до діалогічної взаємодії, 

толерантність, емпатійність у ставленні до 

учнів, до своєї професії, у виборі методів і 

засобів навчання. Розуміння сильних та слабких 

сторін кожного учня допомагає розробляти 

завдання, надає адекватний зворотний зв'язок 



  

ТЬЮТОРСТВО – це педагогічний супровід, що сприяє 

в побудові індивідуальної освітньої траєкторії учнів 

розвитку й розуміння навчальної інформації, освітніх 

мотивів та інтересів, формуванню їх навчальної та 

освітньої рефлекції. 

Діяльність тьютора спрямована на створення умов для 

постійного зростання учня як суб'єкта власної 

життєдіяльності (навчання), який чітко знає, для чого він 

навчається (цілі, мотиви) і як здійснювати продуктивне 

навчання (способи та засоби) 

 



  

ДІЯ ПЕДАГОГА ТЬЮТОРА СПРЯМОВАНА 

НА: 

-виявлення освітніх потреб, проблем та запитів 

учнів; 

-супроводження його на всіх етапах навчання; 

-наповнення освітнього середовища 

різноманітними ресурсами, тим самим 

створюючи систему виборів; 

-допомога в побудові індивідуальної освітньої 

траєкторії, спрямованої на його розвиток; 

-організація навчальної діяльності учнів за 

принципом індивідуалізації освіти (спілкування 

по індивідуальних каналах обміну інформації, 

індивідуальна допомога та зворотний зв'язок на 

уроці тощо) 



  

Під КОУНЧИНГОМ РОЗУМІЄТЬСЯ така технологія, яка дає 

змогу збалансувати співпрацю в команді завдяки 

цілеспрямованій та динамічній комунікації учасників суб”єкт-

суб”єктної взаємодії, уміння встановлювати гуманні стосунки, 

здатність формувати ідеї й стимулювати самомотивацію. 

КОУЧ – це педагог, головним завданням якого є вивільнення 

самопізнання та потенціалу, прихованих у дитині на основі 

принципів дитиноцентризму. Це той, хто допомагає досягти 

мети, рухатися більш ефективно, розвивати сильні сторони 

особистості. Коучинг не вчить, а допомагає вчитися за 

допомогою спілкування та поведінки, що створює середовище, 

яке полегшує просування людини до бажаних результатів та 

приносить задоволення 



  
МОДЕРАТОР – це роль, яка передбачає стеження за 

виконанням встановлених правил і норм. Педагог-

модератор може коментувати певні репліки та судження 

учнів, узагальнювати отриману інформацію, 

стимулювати роботу, планувати хід подій. 

З учителями в ролі модератора, коуча, фасилітатора та тьютора 

має бути реалізована головна мета нової української школи – 

створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, її талантів, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, які 

дозволяють їй навчатися впродовж життя, як зазначено в законі 

України “Про освіту” 



ЗМІНЮЄТЬСЯ РОЛЬ УЧНІВ 

Традиційне 

навчання 

Змішане 

навчання 

споживач отриманої 

інформації 

активний учасник 

освітнього процесу 



ПРОБЛЕМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

•не всі учні опановують новий матеріал удома; 

•труднощі залучення до освітнього процесу окремих категорій 

учнів; 

•не в усіх є сучасні інформаційно-комунікативні засоби та 

Інтернет; 

•батьки не завжди усвідомлюють переваги новітніх освітніх 

технологій; 

•збільшується навантаження для вчителя, час  підготовки до 

уроків; 

•подолання переконання в тому, що ЗН не таке ефективне, як 

традиційне навчання в класі; 

•збільшується час роботи на комп'ютері; 

•управління та моніторинг процесу (усі елементи ЗН мають 

бути проконтрольовані й супроводжуватися) 



  

Чи достатньо учням мотивації, щоб проходити онлайн-частину 

уроку до кінця без постійного контролю? 

Салман Хан, засновник платформи онлайн-освіти “Академія Хан”, 

відповідає на нього так: “ Більшість учнів справді хочуть роз”вязувати 

навчальні завдання. Причина того, чому вони не можуть – у їхніх 

проблемах з навчанням. Але якщо учні мають можливість обрати 

зручний для них спосіб і працювати у своєму режимі – то, 

найімовірніше, вони таки виконають ці завдання вдома. До того ж, 

деякі онлайн-системи дають можливість контролювати прогрес учнів 

та час виконання завдань. Тобто, вчителі чи батьки можуть стежити за 

цим процесом ”. 

З іншого боку, Салман Хан визначає, що для деяких учнів будь-яка 

домашня робота не має значення. Незалежно від навчальної системи, 

вони будуть виконувати тільки завдання в класі. За таких умов 

найкращим рішенням буде все ж зосередитися в класі на практичних 

завданнях. Активне навчання через комунікацію з однолітками 

допомагає засвоїти матеріал, навіть якщо лекційна частина пропущена 

 



“ У ХХІ столітті неграмотні не ті, хто не вміє читати 

і писати, а ті, хто не вміє вчитися, а ще – забувати те, 

чого навчився, й перевчатися ”. 
Елвін Тоффлер, американський соціолог,  

автор концепції постіндустріального суспільства 

 

ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ ПОТРЕБУЄ: 

•навчальних та інноваційних навичок: 

- творчості й інноваційності; 

-критичного мислення і вміння вирішувати проблеми; 

-комунікативних навичок та навичок співпраці. 

•вміння працювати з інформацією, медіа та комп'ютерних 

навичок: 

-інформаційну грамотність; 

-медіа грамотність; 

-ІКТ-грамотність 



  

•життєві та кар'єрні навички: 

-гнучкість та пристосовуваність; 

-ініціатива та самоспрямованість; 

-соціальні навички та навички, пов'язані зі співіснуванням різних 

культур; 

-продуктивність та вміння з'ясовувати та враховувати кількісні 

показники; 

-лідерство та відповідальність. 

 

Швидкі зміни в нашому світі вимагають від учнів бути гнучкими та 

лідерами, брати на себе ініціативу, а також створювати щось нове та 

користе 



  

“Виживає не сильніший і не 

розумніший, а той, хто 

найкраще реагує на зміни, що 

відбуваються”. 

 
Гордон Драйден, автор книги “Революція в навчанні” 



  

«E-Learning - навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа» (визначення 

фахівців ЮНЕСКО). BYOD (англ. «Bring your own device» - «принеси свій 

власний пристрій») - політика використання особистих пристроїв: комп'ютерів, 

смартфонів або планшетів, для робочих потреб, в тому числі на робочому місці. 

Адаптивне навчання (Adaptive learning) - це технологія, яка використовує 

комп'ютери в якості інтерактивних засобів навчання, а також дозволяє 

організувати розподіл людських та інших ресурсів відповідно до індивідуальних 

потреб кожного учня. 

 Віртуальне навчальне оточення (Virtual Learning Environment) - освітня 

вебплатформа для електронного навчання. Віртуальний клас (Virtual classroom) - 

різновид віртуального навчального оточення - онлайн навчальне середовище, що 

моделює віртуальний клас або зустрічі шляхом одночасного застосування 

декількох комунікаційних технологій.  

Диференційоване навчання (Differentiated Learning) - організація навчального 

процесу, при якій враховуються індивідуально-психологічні особливості 

особистості, формуються групи учнів з різним рівнем освіти, різнимі методами 

навчання.  

Гейміфікація (Гейміфікація) (Gamification) - перенесення ігрових технік і 

методик в неігрові області 

Інноваційні технології навчання 



  

Індивідуалізоване навчання (Individualized learning) - являє собою метод 

навчання, в якому зміст, навчальні технології  і темп навчання засновані на 

здатності і інтересах кожного окремого учня.  

Мобільне навчання (Mobile learning) - це можливість отримувати навчальні 

матеріали на персональні пристрої - КПК, смартфони та мобільні телефони. 

Спеціальні програми для мобільних пристроїв з посиланнями на освітні сайти 

роблять доступним будь якой освітній матеріал.  

«Хмарне» навчання дозволяє групі комп'ютерів, об'єднаних в мережу (зазвичай 

через інтернет) працювати як один.  

Навчання упродовж усього життя (Lifelong learning) - концепція, згідно з якою 

навчання триває упродовж усього життя після завершення формальної освіти. 

Онлайн-сторітеллінг (Online-storytelling) - використання електронних 

інструментів, щоб розповідати цікаві історії в освітніх цілях, наприклад - 

розповідаючи про дослідження або розкриваючи послідовність міркувань  



  
Перевернутий клас (Flipped Classroom) - це така педагогічна 

модель, в якій типова подача лекцій і організація домашніх завдань 

представлені навпаки. Учні вдома вивчають теоретичний матеріал 

онлайн, а в в класі працюють над виконанням вправ офлайн, 

обговорюют проєкти,  берут  участь в дискусіях. Відео лекції часто 

розглядаються як ключовий компонент в перевернутому підході, 

такі лекції в даний час або створюються вчителем і розміщуються в 

інтернеті, або зберігаються в якомусь онлайн-файлообміннику. 
Персоналізоване навчання (Personalized Learning) - передбачає 

орієнтацію на інтереси учнів і вибудовування освітньої траєкторії навколо 

них. Матеріали, темп, структура і цілі навчання можуть відрізнятися в 

залежності від їх освітніх потреб.  

Самостійне навчання - це процес отримання знань, при якому учень сам 

приймає рішення, формулює цілі, яких хоче досягти, визначає людські та 

матеріальні джерела знань, вибирає і здійснює освітню стратегію і оцінює 

отримані знання 
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- [Електронний ресурс]: www.gidromet.edu.kh.ua /Files / dawnloads / ключ до 

змін pdf 

- [Електронний ресурс] : оsvita.smr.gov.ua 

-Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: 

підручник / за заг. ред. В. В. Олійник, ред. кол. С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, 

Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ін-т менедж. освіти». – Київ , 2019 – 196 с. 

Електронний ресурс .  

- Концепція нової української школи (ухвалена рішенням колегії МОН 

27.10.2016). Електронний ресурс. – Режим доступу http : // mon. gov.ua / 

activity / education / zagalna – serednya / ua – sch – 2016 / konczepcziya.html 
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- [Електронний ресурс]. Режим допуску. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf. 

- [Електронний ресурс]. Режим допуску. https; // 

euromentor.ucdc.ro/dec2011/en/blendedlearningfromconcepttoimpl

ementationluizacaraivan_12.pdf. 

- [Електронний ресурс]. Режим допуску. http://blog.ed-era.com. 

- [Електронний ресурс]. Режим допуску. 

https://drive.google.com/file/d/1NHPwC3sm7XkVCOIrzqphebbLG

vBvIKZX/view. 
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