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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ТА ЙОГО ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ В УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

 У статті охарактеризовано підходи до визначення суті та моделей змішаного навчання у педагогічній теорії та практиці, 

з’ясовано його позитивні сторони та недоліки. Наведено узагальнену класифікацію дослідницьких умінь школярів. Встановлено 

дидактичні можливості змішаного навчання, зокрема елементів ротаційної (обертальної) моделі, для формування дослідницьких 

умінь в учнів початкової школи.  
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З упровадженням Концепції «Нова українська 
школа» все більшого поширення набувають 
форми, методи і моделі навчання, які дозволяють 
урізноманітнити навчальний процес, враховують 
реалії сьогодення, психолого-педагогічні 
особливості сучасних молодших школярів [4]. 
Однією з таких форм є змішане навчання (off-
line і оn-line), яке сприяє розвитку ключових і 
предметних компетентностей учнів початкової 
школи, формує у них здатність організовувати 
власну пошукову діяльність та забезпечує 
формування їхніх дослідницьких умінь [2]. 

Проблемі формування в молодших школярів 
навичок навчально-дослідницької діяльності 
присвячено наукові праці Т. Байбари, Н. Бібік, О. 
Біди, В. Давидова, Л. Занкова, Н. Коваль, 
Я. Кодлюк, В. Моляко, В. Паламарчук, 
О. Савченко, О. Савенкова, Т. Чернецької та ін. 
Особливості роботи педагога з формування 
дослідницьких умінь учнів початкової школи 
відображаються у працях А. Асмолова, 
Г. Бурменської, І. Володарської, О. Савченко, 
О. Савенкова, Н. Тализіної, О. Поддьякова, Т. 
Чумахідзе та ін. Види і класифікацію 
дослідницьких умінь досліджували: В.І. 
Андреєв, В.П. Бударневич, В.В. Успенський, 
О.Г. Йодко, Н.Г. Недодатко, В.М. Литовченко, 
Н.В. Кузьміна та інші вчені. 

Одним із шляхів, який сприятиме 
формуванню в учнів дослідницьких умінь, є 
використання у навчально-виховному процесі 
змішаного навчання, яке дослідники трактують 
як поєднання он-лайн та оф-лайн-навчання у 
один ланцюжок, що творить «навчальний 
досвід» учня та самодостатній логічний курс чи 
предмет (Д. Завалій, О. Коротун, О. Кривонос, С. 
Терещук, К. Цицюра, О.Чугай та ін.). Однак, на 
сьогодні, залишається недостатньо дослідже-
ними зміст і дидактичні можливості змішаного 

навчання для формування в учнів початкової 
школи дослідницьких умінь (особливо тих, які 
навчаються в навчальних закладах з поглибле-
ним вивченням інформаційних технологій), що і 
зумовлює актуальність нашого дослідження. 
Тому метою статті є теоретичний аналіз суті і 
моделей змішаного навчання, які підвищують 
ефективність формування в молодших школярів 
дослідницьких умінь. 

У теорії і практиці початкової освіти існують 
різні підходи до класифікації дослідницьких 
умінь (В.І. Андреєв, В. Литовченко, О. Савенков 
О. Чугайнова). Узагальнюючи їх, можна сказати, 
що до дослідницьких умінь відносять: вміння 
спланувати і здійснити науковий пошук, розро-
бити задум, логіку та програму дослідження, 
відібрати наукові методи та вміло їх застосувати, 
організувати та здійснити дослідницько-
експериментальну роботу, обробити, проаналізу-
вати отримані результати та оформити їх у виг-
ляді наукового тексту, сформулювати висновки 
та успішно їх захистити перед співтовариством 
(однокласниками та вчителем) [1]. 

Для підвищення ефективності навчально-ви-
ховного процесу загалом та формуванню в учнів 
дослідницьких умінь зокрема, у педагогічній 
термінології від недавнього часу зустрічається 
термін «змішане навчання» (blended learning).  
Досліджуючи дане питання, О. Чугай зазначає, 
що термінологія, пов’язана зі змішаним 
навчанням, з’явилась на початку XXI століття, 
хоча ідея виникла набагато раніше. Перший раз 
термін з’явився в інформаційному бюлетені 1999 
року, коли освітня компанія, що займалась 
інтерактивним навчанням, оголосила про зміну 
своєї назви на EPIC та зазначила, що буде 
використовувати методику змішаного навчання. 
Отже, цей термін почали використовувати 
стосовно цілої низки методів аж до 2006 року, 
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коли Бонк та Грехем  (Bonk and Graham) 
опублікували книгу "Handbook of Blended 
Learning", в якій дали визначення змішаного 
навчання як такого, що поєднує традиційне 
навчання (face-to-face instruction) з он-лайн 
навчанням (computer mediated instruction) [6].  

 При змішаному навчанні інструкції/теорія, 
яку учень опрацьовує онлайн (чи то у формі 
самостійного прочитання матеріалів, чи при 
перегляді демонстраційних відео, чи при 
перегляді відеозапису лекції вчителя, чи у формі 
гри), знаходять своє застосування оф-лайн 
(тобто у приміщенні школи під час занять). 
Формати оф-лайн навчання включають роботу у 
групових проектах, індивідуальні консультації, 
лекції, семінари, дискусії та ін. (тобто будь-яка 
взаємодія, що відбувається в реальному часі без 
посередництва технологій). Всі заняття, що 
відбуваються в школі мають поєднуватись та на 
практиці закріпляти знання, здобуті учнем при 
самостійній роботі он-лайн [3].  

Як зазначає К.Цицюра, дослідники роблять 
акцент на тому, що не слід плутати змішане нав-
чання із навчанням з активним використанням 
інформаційних технологій. Такий підхід до 
навчання виходить за межі використання 
комп'ютерів і високотехнологічних ґаджетів. 
Змішане навчання передбачає залучення учня 
(студента) до Інтернет простору, щоб 
забезпечити йому більш індивідуальний досвід 
навчання, а це означає підвищений контроль 
учня чи студента над часом, місцем, шляхами, та 
/ або темпами його власного навчання [5]. 

Чугай О. вважає, що найбільш продуктивним 
при проведенні змішаного навчання є викорис-
тання різних навчальних платформ таких як 
Blackboard та Moodle. Учні отримують доступ до 
відеолекцій, завдань для самостійного опрацю-
вання та тестових матеріалів, спілкуються з вик-
ладачами та іншими учнями, мають змогу опра-
цювати додатковий матеріал з певної тематики. 
Звісно, що навіть за умови використання тієї 
самої платформи, викладачі мають різні 
алгоритми роботи зі учнями [6].  В узагальненому 
вигляді дослідники визначають чотири моделі 
змішаного навчання: обертальна модель, гнучка 
модель, модель самостійного змішування та 
збагачена віртуальна модель [3; 5; 6].   

1. Ротаційні (обертальні) 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 мож-
ливі 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. 
Студенти вчаться в основному в стінах школи, 
але також виконують певні домашні завдання. 

2.  Гнучка модель – курс або предмет, в 
якому онлайн-складова є основою навчання уч-
нів, навіть якщо певна діяльність і відбувається 
офлайн. Учні працюють за індивідуальним, 
гнучким графіком, який включає різні формати 
навчання. Учитель є доступний для будь-яких 
консультацій, і студенти вчаться, здебільшого, в 
приміщенні школи, та виконують індивідуальні 
домашні завдання.  Учитель готовий надавати 
підтримку за необхідності через такі заходи, як 
робота в малих групах навчання, групові 
проекти, а також індивідуальне консультуван-
ня.  Існують приклади реалізованих гнучких 
моделей, у який вчитель надає більше або менше 
підтримки. Це співвідношення потрібно підлаш-
товувати під конкретну школу та ціль 
впровадження змішаного навчання. 

3. Модель самостійного змішування (A La 
Carte Model) – учень проходить курс повністю 
онлайн, та відвідує навчальні заходи у школі чи 
навчальному центрі. Учитель у цій моделі є 
онлайн-учителем. Учні можуть пройти онлайн-
курс або на території школи (якщо дозволяє 
обладнання та кімнати) або вдома. Модель не 
може бути застосована для всіх шкільних 
предметів, адже курси онлайн мають 
комбінуватись з такими, що проходять у школі в 
групі та з вчителем (соціальний аспект школи). 

4. Модель збагаченого віртуального 
навчання – курс чи предмет, в якому студенти 
зобов’язані проходити частину навчання зі своїм 
учителем офлайн (тет-а-тет), а потім завершувати 
індивідуальні завдання самостійно. Онлайн нав-
чання є основою навчання студентів, особливо, 
коли студенти знаходяться віддалено від примі-
щення школи. Вчитель предмету, як правило, 
працює як он-лайн так і оф-лайн. Багато моделей 
збагаченого віртуального навчання розпочиналися 
як окремі он-лайн-курси, а потім доповнилися 
змішаною програмою навчання, щоб надати студе-
нтам соціальний досвід відвідування школи [3; 5].  

Дослідники відзначають цілу низку факторів, 
що впливають на ефективність використання 
змішаного навчання. Перш за все, викладачі 
повинні мати чітке розуміння важливості зміша-
ного навчання та шляхів його використання, 
отже, вони повинні пройти відповідну підготов-
ку самі та мотивувати учнів. Такий підхід до 
навчання змушує змінити традиційні погляди на 
роль викладача. З’явився термін "фасилітатор", 
головним завданням якого є допомогти учням 
отримати знання та уміння, достатні для 
самостійного опанування матеріалу он-лайн та 
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керувати процесом подальшого отримання 
значущого навчального досвіду. Головними 
завданнями фасилітатора є розробка змісту курсу, 
забезпечення успішного спілкування у віртуальному 
класі у режимі учень – викладач, учень – учень, 
проведення аналізу результатів оцінювання [6]. 

Аналізуючи позитивні та негативні сторони 
використання змішаного навчання у навчально-
виховному процесі,  О. Чугай вважає, що най-
більшим його недоліком є залежність від техніч-
них засобів навчання – вони повинні бути на-
дійними, легкими у користуванні, а також 
сучасними, інакше бажаного впливу не буде. 
Також автор наголошує на нерегулярності 
перегляду відеоматеріалів і, як наслідок, відста-
вання учнів. Ще одним негативним моментом  є 
комп’ютерна неграмотність, яка може стати на 
заваді тим, хто хоче отримати доступ до 
матеріалів курсу. З іншого боку, необхідність 
отримати кращу підготовку роботи з комп’юте-
ром може призвести до підвищення мотивації, 
спонукаючи людину опановувати комп’ютерну 
науку [6]. 

Серед переваг змішаного навчання дослід-
ники називають можливість аналізувати зібрану 
інформацію, пристосувати процес навчання та 
оцінювання відповідно до індивідуальних 

особливостей кожного. Відмічають також 
можливість отримання позитивного навчального 
досвіду як при індивідуальній роботі, так і під 
час спільного навчання у віртуальному класі, що 
призводить до відчуття успіху [6].  

В контексті нашої статті, а саме впливу 
змішаного навчання на формування в учнів 
початкової школи  дослідницьких умінь, ми 
розуміємо використання елементів ротаційної 
(обертальної) моделі, яка є найбільш доречною з 
педагогічної та фізіологічної точок зору з 
урахуванням вікових особливостей молодших 
школярів. В умовах школи І ступеня це − 
організація вивчення курсу чи предмету за 
фіксованим розкладом паралельно з навчанням у 
таких формах: робота у проектних командах, на 
традиційних уроках,  екскурсіях, індивідуальних 
консультаціях від вчителя, домашніх роботах 
(оф-лайн) та навчання за допомогою комп’юте-
ра, в бібліотеці тощо (он-лайн), при чому він сам 
обирає місце для навчання, контролює час, ритм 
та послідовність виконуваних завдань. Як 
показали результати наших досліджень, 
найбільш ефективним використання даної 
моделі, є в 4-му класі у школах з поглибленим 
вивченням інформаційних технологій при 
виконанні учнями проектних робіт. 
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ В УЧАЩИХСЯ СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В статье охарактеризованы подходы к определению сущности и моделей смешанного обучения в педагогической теории и 
практике, выяснено его положительные стороны и недостатки. Приведена обобщенная классификация исследовательских 
умений школьников. Установлено дидактические возможности смешанного обучения, в частности элементов ротационной 
(вращательной) модели, для формирования исследовательских умений у учащихся начальной школы. 
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The article describes approaches to the definition of nature and models of blended learning in pedagogical theory and practice, as well as 
its positive aspects and drawbacks. The generalized classification of research skills of schoolchildren is given. Didactic possibilities of 
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РЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ОРДЛО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ЛЕГІТИМНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
 

Стаття присвячена дослідженню можливості використання реміфологізації, як інструменту легітимації української влади у 

населення ОРДЛО. У статті був використаний дискурс-аналіз як метод дослідження політичної міфології ОРДЛО. Було 

виявлено специфіку формування політичних міфів, їх характерні символи, основні міфологеми та кореляцію їх із політичною 

культурою жителів Донбасу. Результатом цього аналізу було виявлено, що політична міфологія ОРДЛО не має таких 

архетипних основ, які б дійсно базувалися на унікальній та автентичній культурі жителів Донбасу. Було доведено, що основні 

символи та ідеї політичної міфології ОРДЛО повністю відповідають моделі політичної міфотворчості Російської Федерації, 

через що ОРДЛО можна вважати штучно створеним політичним проектом. Також були надані рекомендації щодо проведення 

ефективної політики реміфологізації ОРДЛО, пріоритетом якої має стати формування довіри внутрішньо-переміщених осіб до 

української влади.  

Ключові слова: політичний міф, реміфологізація, масова свідомість, контр-міф, ОРДЛО

Окупація Донбасу значно змінила не тільки 

життя українців, а й картину сучасного світу. 

Методи ведення гібридної та інформаційної 

воєн, котрі до останніх подій були майже 

невідомими українському суспільству, змусили 

шукати нові способи адаптації до сучасних умов.  

Сучасні бойові дії, котрі відбуваються на 

Сході України, завдають неабиякої матеріальної 

шкоди. Проте, не меншої шкоди завдає 

інформаційна агресія  так званих "ЛНР", "ДНР" 

(ОРДЛО). Використання шаблонів та 

стереотипів, що стають основою сучасних 

політичних міфів, створюють у населення 

тимчасово окупованих територій образ України 

як ворога. Існує певна частина населення цих 

територій, котра підтримує політику України і 

залишається вірною їй, проте із "затягуванням" 

конфлікту кількість таких прихильників стає 

меншою. Зменшення кількості прихильників на 

цих територіях та збільшення частини населен-

ня, що починає вірити російській пропаган-

дистській машині створює додаткові перешкоди 

щодо майбутньої реінтеграції Донбасу. Вони 

виражаються у тому, що населення цих 

територій, ймовірно, із поверненням української 

влади будуть сприймати її ворожою і, що більш 

катастрофічніше, чинитимуть опір. І поки 

ситуація ще не пройшла точку неповернення, 

українській владі необхідно вже зараз проводити 

грамотну інформаційну політику на цих 

територіях та готувати стратегію майбутньої 

інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу, 

основою якої має бути ефективна політика 

міфотворчості. 

Будучи об'єктом постійного інтересу з боку 

науки і суспільства, політичні міфи, як і процесс 

реміфологізації, здавна привертали увагу 

філософів (А.Ф. Лосєв, Й. Хейзінга, М. Еліаде, 

Я.Е. Голосовкер, К. Хюбнер, П.С. Гуревич, М. К. 

Мамардашвілі), культурологів (Дж. Фрезер, Е. 

Тайлор, Л. Леві-Брюль, С.С. Аверинцев, Ф.Х. 

Кессіді, Е.М. Мелетинский, В.Я. Пропп), соціо-

логів (А.А. Мішучков, Т.М. Алпеєва, Н. Соболє-

ва, В.Г. Ібрагімова, А.А. Мішучков), політологів 

(Г. Лебон, Х. Ортега-і-Гассет, В. Райх, С. Моско-

вічі), психологів (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Е. Фромм, 

Ж. Лакан, Е. Ноель-Нойманн, В. Франкл, С. 

Гроф), лінгвістів (Е. Бенвеніст, Л. Ельмслев, Н.С. 

Трубецькой, Р. О. Якобсон), семіологів (К. Леві-

Строс, Р. Барт, М. М. Бахтін, Ю.М. Лотман, Б.А. 

Успенський, Е. Кассірер, А.Ф. Лосєв, П. Рікер). 

Протягом майже двох століть дослідження 

даного феномену вченим вдалося напрацювати 

фундаментальну теоретичну базу та, особливо у 

20 ст. - практичні методи та техніки використан-

ня політичних міфів як інструменту маніпуляції 

масовою свідомістю. Так, серед українських дос-

лідників цим питанням займаються Д. Ю. Ара-

баджиєв,  М. Ф. Головатий, В. В Зеленін, Ю. Ле-

венець, А. Мороз, Н. В. Пробийголова, В. Сере-

да, А.В. Ставицький, Ю. Ж. Шайгородський. 

Проте, нажаль, немає жодного вченого, який би 

досліджував політичну міфологію у контексті 

конфлікту на Сході України. 

У зв’язку з цим, метою даної статті є дослід-

ження можливості використання реміфологі-

зації, як інструменту легітимації української 

влади у населення ОРДЛО. А саме використання 

дискурс-аналізу як методу дослідження політич-

ної міфології ОРДЛО. У зв'язку з цим необхідно 

визначити характерні символи, основні міфоло-

геми та кореляцію їх із політичною культурою 
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жителів Донбасу. На основі дослідження надати 

рекомендації щодо проведення ефективної 

політики реміфологізації ОРДЛО. 

Історичний фундамент міфотворчості ОРДЛО 

склався ще в 1917 році, за часів Жовтневої рево-

люції, а саме "Товариша Артема" в певних ініці-

ативних групах як нібито відповідь на свій влас-

ний історичний шлях, який виражався в бажанні 

створити власну "Донецько-Криворізьку респуб-

ліку" [3]. Сама ідея власного шляху породила 

міф про винятковість, особливість, унікальність 

народу Донбасу, який має свою специфічну 

культуру і своє історичне призначення.  

За формою і за функцією цей міф позначає 

межі територіально-регіонального співтовариства і 

містить емоційні символи його цілісності. Всі 

смислові частини міфу - уявлення про "орга-

нічний" характер суспільства та його культури, 

про певне духовне багатство і особливу специ-

фіку жителів Донбасу (їх простота і працьо-

витість, спокій і терпіння, вірність і трепету до 

власної історії і традіцій) - визначаються при 

цьому ключовою міфологемою особливого 

шляху. Однак вони нічого не говорять про 

направлення і механізми руху. Тому вони не 

можуть бути програмою розвитку і не 

допомагають її виробити.  

Кожен раз дана ідея спокушає уми 

очікуванням, готової піти за нею програми 

розвитку, політичної стратегії дії, тим самим 

збуджуючи ілюзії перспективного світлого 

майбутнього, в якому добро і правда, 

монопольне право на яке мають саме дані 

"народні республіки", переможе і вороги-

кривдники в образі "кривавої хунти" будуть 

покарані. Проте, поява цього слова або гасла 

щоразу означає лише нове посилення тяги до 

консервації існуючого порядку (в тому числі у 

формі "реставрації минулого"). У цьому сенсі 

будь-який вихід даного міфологічного 

комплексу на поверхню суспільного життя є 

симптомом розкладання даного режиму, доказом 

неспроможності і нежиттєздатності даної ідеї і 

"народних республік" як таких, чергового етапу 

цього розкладання, вказівка на спроби 

пов'язаних з владою груп затримати розпад 

системи. В остаточному підсумку, роль цього 

фундаментального міфологічного комплексу - 

служити механізмом психологічного захисту і 

компенсації. Реальним мобілізаційним і 

інтегративним значенням в політичному житті 

він, мабуть, ніколи не мав і не має і зараз.  

Звідси - три основних компоненти 

національно-політичної міфології ОРДЛО: міф 

про Захід і Україну, як служницю Заходу; міф про 

загрозу; міф про особливу людину та її місію.  

Двоїстість в розумінні "Заходу" вкрай важли-

ва, оскільки "особливий шлях" в будь-якому 

випадку відраховується від цього міфологічного 

початку координат. Уявний Захід надає сенс 

закладеному в міф "псевдорозвитку", як ніби 

вказуючи напрямок руху ("технологічний про-

грес", "цивілізований побут", "споживче благо-

получчя"). Разом з тим він паралізує можливість 

власне політичного досягнення подібних цілей. 

Адже всі перераховані переваги європейських 

суспільств сприймаються як щось "зле", 

"бісівське", "суперечить православній вірі" 

(православна віра - особливий козир в їх 

політичній міфології).  Захід сприймається як 

уже реалізований, статичний і в цьому сенсі 

відноситься чи не до минулого (він в описуваній 

міфології - щось на кшталт початку координат). 

Але оскільки запозичувати західну технологію і 

благополуччя само по собі ніяк не виходить і 

просто неможливо, то їх, в свою чергу, наділя-

ють негативними значеннями спокуси, дияволь-

ських спокус, згубних для "православного духу" 

[1]. Відповідно, образ Заходу набуває рис 

демонічного спокусника, а його представники 

виступають "агентами" світової змови проти 

православної віри (якою вони і прикриваються, 

але, яка за своєю суттю взагалі нічого схожого з 

їх інтерпретаціями не має), «геноциду жителів 

Донбасу» і т. п.  

У більш м'якому варіанті досягнення Заходу 

переоцінюються як несуттєві, непотрібні і дрібні 

в порівнянні з тим головним і заповітним, ніж, як 

підкреслюється, завжди володів Донбас, як 

спадкоємець "Русского мира" ("духовність", 

"соборність", "російський характер").   

Нарешті, саме дії Заходу в їх міфологічному 

ламанні виправдовують існування всіх 

політичних, військових, ідеологічних інститутів 

з підтримки "кордонів" "республік", забезпе-

чення їх безпеки, нібито від "фашистської 

бандерівської хунти", як прямого агента і 

ставленика Заходу. Так, зокрема, виникає 

характерна апеляція до проміжного становища 

країни між Заходом і Сходом.  З одного боку - 

"Фашистська Україна",, з іншого - "Росія-Мату-

шка". У цій своїй подвійності сучасний міф вис-

тупає механізмом консервації культури і сус-

пільства. Парні образи себе і "іншого" моделю-

ють прості, замкнуто-ієрархічні і нерівноправні 

взаємини, характерні для традиційного, 

статусно-станового або "закритого" суспільства 

[8]. А ціннісний бар'єр, який ділив світ на "наш" і 

"їх", дозволяє перемикати оцінки і сенс дій 


