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Проблема проектування освітнього середовища гімназії в контексті 

реформування змісту і структури навчання в системі загальної середньої 

освіти стала одним із напрямів педагогічних досліджень, який має 

ґрунтовну теоретичну основу. Аналіз літературних джерел показав, що 

результати досліджень проблеми педагогічного проектування широко 

представлено в науковому доробку як вітчизняних учених –  

Т. Батієвської, О. Коберника, І. Єрмакова, І. Козлова, І. Ковальчука,  

Н. Коршунової, А. Лігоцького, А. Макаренка, Т. Подобєдової, Л. Онищук, 

О. Онопрієнко, Н. Плахотнюк, В. Стрельнікова, А. Цимбалару та ін., так 

і зарубіжних – В. Безрукової, В. Гінеціанського, Дж. Джонса, Я. Дітріха, 

В. Докучаєвої, О. Заїр-Бека, У. Кілпатрика, В. Краєвського, І. Лернера,  

В. Монахова, К. Моріса, Г. Щедровицького, В. Ясвіна та ін.  

В умовах реалізації особистісно-орієнтованої парадигми освіти, 

врахуванню потреб кожного учасника освітнього процесу, сприяють 

сучасні освітні технології, які дозволяють диференціювати та 

індивідуалізувати навчальний процес, побудувати індивідуальну освітню 

траєкторію. актуальним для проектування освітнього середовища 

гімназії на сьогодні є застосування технології змішаного навчання. Це 

освітня технологія, яка передбачає поєднання традиційних носіїв змісту 

освіти, які видаються на паперовому носії (підручник, книга для вчителя, 

робочі зошити) з мультимедійними, поєднання методів традиційного 

навчання з інформаційно-комунікаційними, поєднання аудиторних форм 
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навчання з віртуально–мережевими. Необхідною умовою реалізації цієї 

технології є розроблення нових навчальних матеріалів: Web-сайти, Web-

лекції, Web-книги, відеоматеріали, які здійснюються на основі шкільного 

підручника, але мають більші освітні можливості [1; 2]. 

Змішане навчання (blended learning) – це освітня технологія, яка 

передбачає поєднання інформаційно-комунікаційних методів навчання з 

методами традиційного та самостійного навчання, поєднання аудиторних 

форм навчання з віртуально–мережевими. Мається на увазі не просто 

використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до 

традиційних, а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді 

і «перевертає» клас (flipped classroom). 

Змішаний характер навчання включає комбінацію різноманітних форм 

і систем навчання. 

1. Аудиторне навчання в присутності викладача, що передбачає 

безпосередній контакт учнів (студентів) та викладачів (семінари, лекції, 

рольові ігри, інструктаж, окремі питання практики, конференції, 

наставництво та ін.). 

2. Інтерактивне навчання – навчання в мережі (e-learning), яке 

здійснюється за допомогою інструментального середовища (електронний 

навчальний курс, віртуальні класи та лабораторії, конференцзв'язок, 

індивідуальне консультування за допомогою електронної пошти, 

дискусійні форуми, чати, блоги). 

3. Навчання з підтримкою різних засобів – розроблених нових 

навчальних матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, Web-книги, 

відеоматеріали та ін.) 

Існують такі моделі змішаного навчання: 

1. Ротаційні моделі – це організація курсу чи предмету, таким чином, 

що учні (студенти) переходять між різними форматами навчання за 

фіксованим розкладом або на розсуд вчителя, принаймні одним з таких 

форматів є навчання в режимі онлайн. Інші можливі формати – це робота 

у невеликих проектних командах, теоретичні виклади (лекції) від 

вчителя (як для цілої групи так і для проектних команд), групові 

проекти, індивідуальні консультації від вчителя, письмові завдання. 

Навчання відбувається в основному в стінах школи, але також 

виконуються певні домашні завдання. До таких моделей відноситься: 
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ротація за станціями, ротація за лабораторіями, «перевернутий» клас, 

індивідуальна ротація. 

2. Гнучка модель – курс або предмет, в якому онлайн-складова є 

основою навчання учнів, навіть якщо певна діяльність і відбувається в 

аудиторії. Учні працюють за індивідуальним, гнучким графіком. Учитель 

є доступним для будь-яких консультацій, заняття відбуваються 

здебільшого, в приміщенні школи, та виконуються індивідуальні 

домашні завдання. Учитель готовий надавати підтримку за необхідності 

через такі заходи, як робота в малих групах навчання, групові проекти, а 

також індивідуальне консультування.  

3. Модель самостійного змішування – самостійні заняття онлайн 

змішується з відвідуванням навчальних заходів у школі чи навчальному 

центрі. Учитель у цій моделі є онлайн-учителем. Студенти можуть 

пройти онлайн-курс або на території школи (якщо дозволяє обладнання 

та кімнати) або вдома. Курси онлайн мають комбінуватись з такими, що 

проходять у школі в групі та з вчителем. 

4. Модель збагаченого віртуального навчання – курс чи предмет, в 

якому студенти зобов’язані проходити частину навчання зі своїм 

учителем, а потім завершувати індивідуальні завдання самостійно. 

Онлайн навчання є основою дистанційного навчання студентів.  

В умовах освітнього середовища гімназії змішане навчання становить 

модель успішного навчання, метою якого є одержання знань з 

використанням консультування за допомогою електронної пошти, дискусії у 

форумах, блогах, у процесі вивчення Веб-курсів, електронних книг. Змішане 

навчання сприяє розвитку комунікативного спілкування, інформаційної 

культури, стимулює кожного до дії, одержання найкращого результату, 

просування до мети та активізації пізнавальної діяльності учнів.  
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