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ОРГАНІЗАЦІЯ HYFLEX НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

ТА 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Стаття присвячена теоретичним аспектам організації HyFlex навчання іноземної мови студентів 
спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта». Уточнено сутність базових по-
нять «HyFlex навчання» та «Організація HyFlex навчання іноземної мови». На основі здійсненого ана-
лізу науково-педагогічної літератури HyFlex навчання визначено як форму навчання, при якій частина 
студентів присутня (фізично) в аудиторії, а інша одночасно долучається до навчального процесу дис-
танційно (онлайн). Розглянуто поняття «організація Hyflex навчання іноземної мови» студентів спе-
ціальностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта» як цілеспрямована, структурована 
сукупність дій суб’єктів освітнього процесу (викладача та студентів), спрямованих на розширення 
гнучкості надання та отримання освітніх послуг з метою досягнення результатів іншомовної підго-
товки, які визначені освітньо-професійними програмами зазначених спеціальностей. 

За допомогою комплексу теоретичних методів (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкре-
тизація) визначено технологію HyFlex навчання іноземної мови студентів спеціальностей 013 «По-
чаткова освіта» та 012 «Дошкільна освіта», метою якої є створення викладачем сприятливих умов 
для ефективного опанування іноземної мови здобувачами освіти, враховуючи об’єктивні ризики сього-
дення (пандемія, війна тощо). Завдання та очікувані результати технології Hyflex навчання іноземної 
мови студентів спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта» скорельовано з 
освітньо-професійними програмами зазначених спеціальностей.

Керуючись системним, діяльнісним та технологічним методологічними підходами, визначено 
структуру та логіку організації Hyflex навчання іноземної мови студентів спеціальностей 013 «По-
чаткова освіта» та 012 «Дошкільна освіта», яка включає такі компоненти: організаційно-цільовий, 
діяльнісно-процесуальний та оцінно-результативний. Авторами здійснено характеристику кожного 
структурного компонента технології Hyflex навчання іноземної мови.

Ключові слова: іноземна мова (англійська); організація HyFlex навчання іноземної мови; спе-
ціальність 013 «Початкова освіта»; спеціальність 012 «Дошкільна освіта»; HyFlex навчання.
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Вступ. Глобалізаційні процеси у світі, інтенсив-
ний розвиток міжнародної співпраці, переосмис-
лення ціннісних орієнтирів у системі вищої освіти, а 

також небезпечні для людства виклики сьогодення 
(пандемія, війна тощо) впливають на всі сфери жит-
тя, відтак на вищу освіту також. Оскільки фокус на-
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шої уваги спрямовано на навчання іноземної мови 
студентів педагогічних спеціальностей, зокрема 
013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта», 
в дослідженні здійснено пошук нових сприятливих 
умов та продуктивних технологій для ефективно-
го опанування іноземної мови здобувачами вищої 
освіти в сучасних реаліях. 

Останні вітчизняні та зарубіжні дослідження в 
галузі іншомовної підготовки педагога початкової 
та дошкільної освіти приділяють значну увагу по-
шуку ефективних методів навчання іноземної мови 
(Yuzkiv et al., 2020; Udovychenko et al., 2022). Поді-
ляємо думку дослідників, що, наприклад, комбі-
новане або змішане навчання (blended learning) є 
ефективним в організації освітнього процесу та 
забезпечує гнучкість (час, простір, темп тощо) в на-
вчанні та оволодінні знаннями усіх здобувачів осві-
ти (Bozkurt, Sharma, 2022). 

Зокрема, означена технологія допомагає опти-
мально розподілити час на вивчення дисциплін 
та мінімізувати втрати професійно значущого для 
студента контенту, пов’язані з перерозподілом ауди-
торних годин; технологію комбінованого навчання 
(blended learning) активно впроваджують в Київ-
ському університеті імені Бориса Грінченка (Ко-
тенко, 2016, с. 46). 

Пошук, апробація та впровадження викладачем 
іноземної мови нових технологій в освітній про-
цес, створення умов для їх ефективного функціо-
нування безумовно ефективно впливає на процес 
навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти. 
Результатом стануть знання іноземної мови, зо-
крема професійного спілкування (Кошарна, 2020), 
що забезпечить майбутніх педагогів початкової та 
дошкільної освіти можливістю функціонувати в 
глобалізованому світі: бути успішним педагогом, 
працювати в команді, обмінюватись інформацією 
та застосовувати її в особистісній та професійній 
сферах, уміти правильно аналізувати, оцінювати та 
створювати нову інформацію засобами нових тех-
нологій (Петрик, 2017; Петрик, 2019). 

Актуальність окресленої проблеми, важливість 
врахування викликів сьогодення, потреба ство-
рення гармонійного і збалансованого освітнього 
простору спонукають до пошуку, виокремлення і 
застосування ефективних технологій навчання, 
які б забезпечували гнучкість організації освітньої 
траєкторії навчання студентів з максимально висо-
кими результатами навчання. Такою технологією 
є HyFlex навчання, дослідження якого здійснено 
авторами в розрізі організації навчання іноземної 
мови студентів спеціальностей 013 «Початкова осві-
та» та 012 «Дошкільна освіта». 

Мета дослідження – здійснити теоретичні роз-
відки аспектів організації HyFlex навчання інозем-
ної мови студентів спеціальностей 013 «Початкова 
освіта» та 012 «Дошкільна освіта». Відповідно до 

мети визначено такі завдання дослідження: уточ-
нити сутність базових понять; охарактеризувати 
технологію організації HyFlex навчання іноземної 
мови;  визначити перспективи подальших дослі-
джень технології Hyflex навчання іноземної мови 
майбутніх педагогів початкової та дошкільної осві-
ти.

Методологію дослідження становлять основні 
положення педагогіки щодо іншомовної підготовки 
студентів спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 
012 «Дошкільна освіта»; сучасні концепції застосу-
вання моделі HyFlex навчання в освітньому процесі; 
методичні погляди щодо навчання іноземних мов; 
системний, діяльнісний та технологічний методо-
логічні підходи щодо організації HyFlex навчання 
іноземної мови студентів зазначених спеціальнос-
тей.

Для досягнення мети дослідження викорис-
товувався комплекс теоретичних методів: аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнення та конкретизація 
для визначення стану застосування моделі HyFlex 
навчання іноземної мови, уточнення базових по-
нять дослідження, визначення структури HyFlex 
навчання студентів спеціальностей 013 «Початкова 
освіта» та 012 «Дошкільна освіта».

Результати дослідження.
Наукові підходи до визначення поняття «HyFlex 

навчання». Вивчення наукових робіт вітчизняних 
та зарубіжних дослідників показує, що ефектив-
ність підготовки майбутніх педагогів початкової та 
дошкільної освіти, зокрема іншомовної, залежить 
від ефективності впровадження інноваційних ме-
тодів та технологій у процес підготовки здобува-
чів вищої освіти (Кошарна, 2021; Кошарна, Петрик, 
2021; Кошарна, Терлецька та інші, 2021).

Враховуючи, що низка останніх досліджень у га-
лузі методики навчання іноземних мов присвячена 
проблемі навчання в умовах пандемії COVID-19, є 
потреба систематизувати ці розвідки за напрямами, 
зокрема: пошук оптимальних умов функціонуван-
ня освітнього процесу; розроблення нових ефектив-
них технологій навчання; прогнозування очікува-
них результатів; моделювання освітнього процесу; 
підтримка зворотного зв’язку зі студентами; забез-
печення безпеки усіх учасників освітнього процесу 
(Lohmann, Randolph, Ji Hyun Oh, 2021).

Аналіз науково-педагогічної літератури та ви-
вчення практичного досвіду педагогів провідних 
зарубіжних закладів вищої освіти доводять, що саме 
застосування HyFlex навчання підтверджує свою 
ефективність в освітньому процесі, оскільки забез-
печує студентам автономію, гнучкість і відкритість 
для навчання (Milman, Irvine, Kelly, Saichaie, 2020). 
Так, робоча група викладачів Дейтон Університе-
ту (США, штат Огайо) розробили практичні по-
ради алгоритму функціонування HyFlex навчання 
(Raman et al., 2021).
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Таблиця 1

Модель Hyflex навчання 

Аудиторно
(Face-to-Face)

Поза аудиторно
(Outside the classroom)

Синхронно 
(Online Livestream)
Онлайн-трансляція

Асинхронно
(Online Asynchronous)
Онлайн Асинхронний

Здобувачі освіти присутні на занятті 
(уроці) в аудиторії (класі). Здійснюється 
відеозапис заняття (уроку) та трансляція 
наживо 

Здобувачі освіти дивляться онлайн-
трансляцію заняття (уроку), яке 
відбувається в аудиторії (класі) 

Здобувачі освіти переглядають відео 
запис заняття (уроку) в зручний для 
них час 

У процесі Hyflex навчання здобувачі освіти мають можливість гнучко варіювати між усіма трьома моделями за потреби 
та бажанням

Джерело: Norwood, K. (2020). The Hyflex Model – an effective aproach to teaching with numerous modalities.

Аналіз науково-педагогічної літератури (Котенко, 
2016; Кошарна, 2021; Петрик, 2020) та врахування спе-
цифіки іншомовної підготовки студентів спеціальнос-

тей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта» 
дозволив нам розширити та представити модель Hyflex 
навчання у структурі, яка продемонстрована в Таблиці 2. 

Таблиця 2

Модель Hyflex навчання іноземної мови студентів 
спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта» 

Аудиторно
(Inside the classroom)

Поза аудиторно
(Outside the classroom)

Синхронно 
(Online Synchronous) Асинхронно

(Online Asynchronous)Відео конференц-зв’язок
(Video Conference 

Connection)

Онлайн-трансляція
(Online Livestream)

Студенти присутні 
на занятті іноземної 
мови в аудиторії. 
Здійснюється 
відеозапис практичного 
заняття та трансляція 
наживо 

Студенти приєднуються 
до заняття через сервіс 
відеотелефонного 
зв’язку або програму 
для організації 
відеоконференцій

Студенти дивляться 
онлайн-трансляцію заняття, 
яке відбувається в аудиторії

Студенти переглядають відеозапис 
заняття в зручний для них час 

За потреби та бажання студенти мають можливість гнучко варіювати між усіма трьома моделями в процесі Hyflex 
навчання.

Складено авторами самостійно

З метою уточнення ключового поняття – HyFlex, 
звернімось до Кембриджського словнику англомов-
них понять, який визначає цей термін як форму на-
вчання, при якій одна частина студентів присутня 
(фізично) в аудиторії, а інша одночасно долучаєть-
ся до освітнього процесу, але дистанційно (засобом 
онлайн). «HyFlex» – це скорочення від слів «hybrid» 
(гібридний) і «flexible» (гнучкий).

HyFlex навчання забезпечує студентів розшире-
ними освітніми можливостями, покращує резуль-
тати навчання, дозволяє здобувачам вищої освіти 
бути максимально мобільними, наприклад, поєдну-
ючи навчання і роботу тощо (Penrod, 2022). 

Для прикладу варто розглянути модель HyFlex на-
вчання, представлену в освітньому процесі в Універ-
ситеті Південної Кароліни (США, округ Колумбія). 

Отже, розуміння поняття «Hyflex навчання іно-
земних мов» та його моделі дає нам підстави для 
огляду технології організації зазначеного виду на-

вчання, а саме алгоритму процесу досягнення ре-
зультатів навчання іноземної мови на основі моделі 
Hyflex.
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Технологія організації Hyflex навчання інозем-
них мов у закладі вищої освіти. Визначення термі-
нів «організація» (особливості будови чого-небудь; 
структура) та «організовувати» (здійснювати певні 
заходи, розробляючи їх підготовку і проведення) 
(Словник української мови, 2022) стали підґрун-
тям для визначення поняття «Організація Hyflex 
навчання іноземної мови студентів спеціальностей 
013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта». 

У нашому дослідженні ми розглядаємо окресле-
не поняття як цілеспрямовану, структуровану су-
купність дій суб’єктів освітнього процесу (виклада-
ча та студентів), спрямованих на розширення гнуч-
кості надання та отримання освітніх послуг з метою 
досягнення результатів іншомовної підготовки, які 
визначені освітньо-професійними програмами за-
значених спеціальностей. 

Технологія організації Hyflex навчання інозем-
ної мови студентів спеціальностей 013 «Початкова 
освіта» та 012 «Дошкільна освіта» має свою мету, за-
вдання, дидактичні вимоги, очікувані результати та 
структуру.

Мета організації Hyflex навчання іноземної мови 
– створення викладачем сприятливих умов для 
ефективного опанування іноземної (англійської) 
мови здобувачами освіти, враховуючи об’єктивні 
ризики сьогодення (пандемія, війна тощо). 

В основу Hyflex навчання іноземної мови покла-
дено дидактичні принципи: науковості, системнос-
ті та послідовності, доступності, зв’язку навчання 
із життям, свідомості та активності, наочності, 
міцності, індивідуального підходу, емоційності 
навчання, єдності теоретичної та практичної під-
готовки студентів, інноваційності, безперервності 
освіти. Чітке дотримання цих принципів забезпе-
чує ефективність організації Hyflex навчання іно-
земної мови.

Організація Hyflex навчання іноземної мови має 
реалізовувати завдання формування загальних та 
спеціальних (фахових) компетентностей здобувачів 
освіти, які визначені в Освітньо-професійних про-
грамах спеціальностей 013.00.01 «Початкова освіта» 
та 012.00.01 «Дошкільна освіта» першого (бакалавр-
ського) та другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти, зокрема здатність спілкуватися іноземною 
(англійською) мовою як усно, так і письмово; здат-
ність орієнтуватися в інформаційному просторі, ви-
користовувати відкриті ресурси, інформаційно-ко-
мунікаційні та цифрові технології, оперувати ними 
в професійній діяльності (Освітньо-професійні 
програми спеціальності 013.00.01 «Початкова осві-
та», 2018, 2021, 2021; Освітньо-професійні програми 
спеціальностей 012.00.01 «Дошкільна освіта», 2020, 
2022, 2022).

У процесі Hyflex навчання на особливу увагу 
заслуговує здатність студентів спеціальностей 013 
«Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта» ви-

користовувати медіазасоби в процесі вивчення іно-
земної мови, «що потребує умінь експериментувати 
із середовищем, опановуючи новий медіазасіб або 
ресурс шляхом спроб та експериментів, вирішуючи 
проблему із застосуванням засобу; приймати аль-
тернативні тотожності (ідентичності) з метою імп-
ровізації й відкриття, що допомагає бути мобільним 
і досліджувати Інтернет-спільноти; інтерпретувати 
й будувати динамічні моделі реальних процесів, що 
помагає зрозуміти складні системи комп’ютерних 
мереж; змішувати медіа з чітким знанням, коли і як 
це доречно і правильно робити, за значеним зразком 
і змістом, що сприяє розумінню творів різних жан-
рів, музики й мистецтва тощо; виконувати кілька 
завдань одночасно і концентрувати увагу на більш 
важливих деталях; осмислено взаємодіяти з інстру-
ментами, які розширюють розумові здібності (на-
приклад, ефективно використовувати електронний 
словник на смартфоні з метою швидкого отримання 
інформації); об’єднувати знання для досягнення 
спільної мети, яка є ключем до проєктів; оцінюва-
ти надійність і довіру до різних джерел інформації; 
стежити за потоком історії та інформації з кількох 
засобів масової інформації та досліджувати тему 
за допомогою відео, фотографування, письмової 
роботи, музики, Інтернет-джерел тощо; шукати, 
узагальнювати та поширювати інформацію; «подо-
рожувати» до різних Інтернет-спільнот, поважати 
різні точки зору; переводити інформацію у візуаль-
ні моделі та розуміти інформацію за допомогою ві-
зуальних моделей під час спілкування» (Петрик, 
2017, с. 102). 

Варто нагадати, що медіазасоби – це предмети, 
обладнання та матеріали, які забезпечують функці-
онування медіа-інформаційного простору у формі 
аудіальних, візуальних, аудіо-візуальних повідо-
млень та виокремлюються викладачем для орга-
нізації активного процесу іншомовної підготовки 
(Петрик, 2020, с. 140) майбутніх фахівців спеціаль-
ностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна 
освіта». 

Hyflex навчання іноземної мови забезпечує ефек-
тивне опанування студентами таких результатів 
навчання: спілкуватися у межах професійного дис-
курсу засобами іноземної мови в усній та письмовій 
формах; практично застосовувати в майбутній пе-
дагогічній діяльності прийоми збагачення усного й 
писемного мовлення молодших школярів / усного 
мовлення дітей дошкільного віку; організовувати 
освітній процес із використанням цифрових техно-
логій та технологій дистанційного навчання, розви-
вати в здобувачів вищої освіти навички безпечного 
використання цифрових технологій та сервісів.   

Керуючись системним, діяльнісним та техно-
логічним методологічними підходами, визначаємо 
структуру технології та логіку організації Hyflex 
навчання іноземної мови студентів спеціальностей 
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Таблиця 3

Алгоритм дій викладача та студентів на етапі впровадження 
Hyflex навчання іноземної мови 

Педагогічна діяльність викладача Навчальна діяльність студентів

● вмотивування студентів (вибір професійно орієнтованого 
змісту; підготовка завдання відповідно до рівня 
сформованості іншомовних компетентностей студентів, 
підготовка та забезпечення студентів необхідними 
методичними рекомендаціями щодо ефективної роботи з 
новими медіазасобами);

● організація взаємодії викладача і студентів (створення 
інтерактивного освітнього середовища з метою 
моніторингу, формувального оцінювання, оперативного 
зворотного зв’язку, що надає педагогічній взаємодії 
необхідної гнучкості та сприяє своєчасному введенню 
коректив);

● обговорення зі студентами правил поведінки під час 
практичних занять (онлайн та офлайн);

● налаштування та використання інноваційних засобів, 
зокрема нових медіазасобів у процесі навчання іноземної 
мови (сервісів відеотелефонного зв’язку, програм для 
організації відеоконференцій, відеохостингу YouTube, 
різноманітних цифрових та електронних матеріалів 
тощо);

● впровадження запланованого змістово-методичного 
забезпечення для реалізації практичних цілей занять

● ознайомлення з методичними рекомендаціями 
викладача щодо організації практичних занять 
(критеріями оцінювання робіт, формами подання 
матеріалів, термінів виконання робіт);

● обговорення з викладачем уніфікованого засобу для 
створення інтерактивного освітнього середовища для 
роботи за моделлю Hyflex навчання іноземних мов;

● дотримання правил поведінки під час практичних 
занять (онлайн та офлайн);

● налаштування та використання  власних нових 
медіазасобів для роботи за моделлю Hyflex; 

● планування власної освітньої траєкторії для 
ефективного досягнення результатів вивчення 
іноземної мови

Складено авторами самостійно

013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта», 
яка включає такі компоненти / етапи: організацій-
но-цільовий, діяльнісно-процесуальний та оцінно-
результативний. 

Організаційно-цільовий етап передбачає розро-
блення та проведення діагностичного оцінювання 
здобувачів вищої освіти щодо рівня сформованос-
ті їхніх іншомовних компетенцій та технологічних 
умінь роботи з новими медіазасобами; проєкту-
вання практичних занять (визначення практичної 

мети, очікуваних результатів, змістово-методично-
го забезпечення (змісту, форм, методів, засобів); під-
готовка методичного супроводу (інструктажі щодо 
використання медіазасобів (технічного обладнання 
та електронних або цифрових матеріалів); проєкту-
вання правил поведінки під час Hyflex навчання.

Діяльнісно-процесуальний етап має на меті ство-
рення іншомовного комунікативного середовища, 
що акумулює категорії та стадії, які продемонстро-
вано в таблиці 3. 

Оцінно-результативний етап спрямований на 
підбиття підсумків та рефлексію, що передбачає 
здійснення самоаналізу викладача для удосконален-
ня проведення практичних занять на основі моделі 
Hyflex навчання, виявлення труднощів та проблем їх 
організації; аналіз роботи студентів в умовах Hyflex 
навчання, визначення труднощів та їх корекція.

Кожен етап технології HyFlex навчання ре-
алізовує конкретні завдання, які в сукупності є 
взаємопов’язаними і взаємозалежними. Дотримання 
алгоритму дій застосування означеної форми навчан-
ня сприяє успішному досягненню програмних резуль-
татів навчання (Освітньо-професійні програми спе-
ціальності 013.00.01 «Початкова освіта», 2018, 2021, 
2021; Освітньо-професійні програми спеціальностей 
012.00.01 «Дошкільна освіта», 2020, 2022, 2022).

Обговорення. Ефективність функціонування 
HyFlex навчання залежить від готовності викладача 
до організації освітнього процесу за означеною фор-
мою навчання. Відтак, викладачу необхідно системно 
вивищувати свою фахову і цифрову компетентність. 

Так, дослідження, проведені в Київському уні-
верситеті імені Бориса Грінченка, показують, що 
навчання викладачів за різними формами підви-
щення кваліфікації здебільшого пов’язані з дидак-
тичним та цифровим модулями, спрямованими на 
безпосередню професійну викладацьку діяльність 
(оволодіння інтерактивними методами навчання 
та вміння застосовувати їх в освітньому процесі – 
67%; оновлення змісту, форм і методів викладан-
ня відповідно до стандартів якості освіти – 60,6%; 
розвиток цифрової компетентності, оволодіння 
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технологіями е-навчання – 53,2%; запровадження 
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ної науки – 47,7%) (Бульвінська, Капралова, 2022, 
с. 222).

Підвищення професійної компетентності, зо-
крема цифрової, стане підґрунтям для здатності ви-
кладача до ефективної організації Hyflex навчання.
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чення стану готовності суб’єктів освітнього проце-
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The article is devoted to the theoretical aspects of the HyFlex organization of foreign language learning for students 
of specialties 013 «Primary Education» and 012 «Preschool Education». The essence of the basic concepts «HyFlex 
training» and «HyFlex organization of foreign language training» have been clarified. Based on the analysis of the 
scientific and pedagogical literature, the term «HyFlex learning» is defined as a form of learning in which one part 
of the students is present (physically) in the auditorium, while the other simultaneously participates in the learning 
process remotely (online). The concept «Hyflex organization of foreign language training for students of specialties 013 
«Primary Education» and 012 «Preschool Education» is considered as a purposeful, structured set of actions of subjects 
of the educational process (lecturer and students) aimed at flexible provision and receipt of educational services with the 
purpose of achieving the results of foreign language training, which are determined by the educational and professional 
programs of the specified specialties. HyFlex foreign language training is aimed at expanding, improving and enriching 
the flexibility of education seekers in the content of their foreign language training.

With the help of a complex of theoretical methods (analysis, synthesis, comparison, generalization, specification), the 
HyFlex technology of foreign language learning for students of specialties 013 «Primary Education» and 012 «Preschool 
Education» was determined. Its purpose is to create favorable conditions so that students could to master a foreign 
language effectively, taking into account the objective risks of nowadays (pandemic, war, etc.). The tasks and outcomes 
of the Hyflex technology of foreign language learning for students of specialties 013 «Primary Education» and 012 
«Preschool Education» are correlated with the Educational and Professional Programs of the specified specialties.

The structure and logic of the Hyflex organization of foreign language learning for students of specialties 013 
«Primary Education» and 012 «Preschool Education» was determined, which includes the following stages (components): 
organizational-target, activity-procedural and evaluation-refective. The authors have characterized each structural 
component of the Hyflex foreign language learning technology in short.

Keywords:  foreign language (English); HyFlex foreign language training organization; HyFlex training; 
specialty; 013 Primary education; specialty 012 Preschool education.


