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ТЕХНОЛОГІЯ "FLIPPED CLASSROOM" У ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 

Багато педагогів на сьогоднішній день впевнені, що для сучасної 

освіти необхідно створювати нові, зовсім інші навчальні умови – 

умови для впровадження медіаосвіти, персоналізованого навчання, 

використовуючи такі засоби, як відео, електронні навчальні ресурси, 

комп'ютерні ігри. Ці умови повинні не тільки враховувати швидкість 

інформаційного потоку, але і бути націленими на розвиток у студентів 

навичок критичного аналізу інформації, планування своєї діяльності і 

ефективного втілення ідей. 

Ознайомлення із науково-педагогічною літературою засвідчило 

тенденцію до ширшого використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у навчальному процесі. Це не випадково, оскільки на 

різні способи подачі інформації завжди чуттєво реагувала, у першу 

чергу, освітня сфера діяльності людини [2: 389]. 

Головним завданням вивчення іноземної мови є розвиток усіх 

видів іншомовної мовленнєвої діяльності та мислення, починаючи з 

усної комунікації і завершуючи розвитком здібностей до 

різнопланової роботи з текстом для одержання інформації. 

Використання Інтернет-технологій у вивченні іноземних мов дає 

унікальну можливість організувати процес навчання в природному 

мовному середовищі. Інтернет-навчання є потужним фактором 

підвищення мотивації вивчення не лише однієї мови, а й декількох 

мов [1: 387].  

Змішане навчання, або blended learning, – сучасна освітня 

технологія, в основі якої лежить концепція об'єднання технологій 

"класно-урочної системи" і технологій електронного навчання, що 



базується на нових дидактичних можливостях, що надаються ІКТ та 

сучасними навчальними засобами. Застосування в педагогічній 

практиці принципів змішаного навчання дозволяє викладачу досягти 

наступних цілей: 

- розширити навчальні можливості студентів за рахунок 

збільшення доступності і гнучкості освіти, врахування їх 

індивідуальних навчальних потреб, а також темпу і ритму засвоєння 

навчального матеріалу; 

- стимулювати формування активної позиції студента: 

підвищення його мотивації, самостійності, соціальної активності, в 

тому числі в засвоєнні навчального матеріалу, рефлексії та 

самоаналізу і, як наслідок, підвищення ефективності навчального 

процесу в цілому; 

- трансформувати стиль педагога: перейти від трансляції 

знань до інтерактивного взаємодії зі студентами, що сприяє 

конструюванню студентами власних знань; 

- індивідуалізувати і персоналізувати навчальний процес, 

коли студент самостійно визначає свої навчальні цілі, способи їх 

досягнення, враховуючи свої освітні потреби, інтереси і здібності, а 

викладач грає роль помічника і наставника. 

Для задоволення потреб цифрового суспільства в змінах 

моделей навчання, всебічного розвитку особистості студента, одним з 

варіантів може бути технологія "Flipped Classroom". 

"Flipped Classroom" ("Перевернутий клас") – методика, в 

концепції якої урок-лекція і домашня робота "перевернуті", тобто 

студент переглядає лекцію на певну тему вдома до заняття, а 

аудиторний час відводиться на практичну роботу, проекти і 

обговорення. Найчастіше онлайн-лекція стає центром даного підходу 

до навчання. 

Основними концепціями даної методики є: активне вивчення 

матеріалу, сильна мотиваційна база, перетворений процес навчання і 

цифровий запис матеріалу. Цінність "Flipped Classroom" полягає в 

зміні цілей і призначення заняття, на якому студенти, ознайомившись 

з матеріалом лекції заздалегідь, можуть з'ясувати аспекти, що 



залишилися незрозумілими, застосувати отримані знання на практиці, 

а також поділитися практичним досвідом один з одним. Під час 

заняття, викладач виступає в ролі інструктора, порадника, надихаючи 

студентів як на індивідуальну, так і групову роботу. 

Технологія "Flipped Classroom" була запропонована в 2008 р. 

педагогами Джонатаном Бергманом і Аароном Семсом. Ця технологія 

використовувалася в середній школі, спочатку з метою надання 

допомоги учням, які пропускали заняття, а потім і для всіх учнів 

класу, які хотіли переглянути матеріали лекцій вдома і якісніше 

закріпити отримані знання. Це дало педагогам можливість 

переглянути їх методи навчання і всю систему в цілому. Спочатку 

Д. Бергман і А. Семс створювали Power Point презентації матеріалів 

своїх уроків з дикторським супроводом. Потім на зміну презентацій 

прийшли авторські відеоролики. Так, педагоги швидко усвідомили, 

що підхід попередньої онлайн подачі теоретичного матеріалу 

вивільняє аудиторні години, які можуть бути корисно задіяти для 

більш ретельного опрацювання навчального матеріалу вже при 

особистому контакті на заняттях. 

Існує чотири основних компоненти технології "Flipped 

Classroom" – "the Four Pillars of F-L-I-P ™" [Flipped Learning Network]: 

• Гнучкі умови роботи (F – Flexible Environment) 

Технологія дозволяє використовувати різноманітні режими 

роботи. Даний принцип полягає не тільки в фізичному прояві 

гнучкості режиму, але і в гнучкості підходів, тобто в індивідуалізації 

навчального процесу, підборі прийомів і матеріалів для окремих груп 

студентів.  

• Джерело інформації (L – Learning Culture) 

У традиційній моделі заняття, викладач має провідну роль, 

тобто він є джерелом інформації і автоматично наділяється роллю 

одноосібного організатора і керівника процесу. В рамках технології 

"перевернутого класу" студент сам здійснює відбір і аналіз 

інформації, в той час як викладач виступає в ролі підтримки, 

вступаючи в процес тоді, коли студенту необхідно вказати 



оптимальний шлях вирішення проблеми, направити його діяльність в 

правильне русло. 

• Навмисний розподіл матеріалу (I – Intentional Content) 

Викладач чітко розділяє інформацію і матеріали на її 

відпрацювання, які будуть надходити від нього і ті, які студент буде 

шукати і виконувати самостійно. Даний принцип полягає в тому, що 

викладачу необхідно максимізувати активність студента в 

навчальному процесі, інтенсивність його роботи як в колективі, так і 

індивідуально.  

• Педагог-майстер (P – Professional Educator) 

Від педагога, який націлений на роботу в рамках технології 

"перевернутого класу" потрібні особливі навички, майстерність. Під 

час класної роботи, викладач спостерігає за роботою студентів, 

надаючи зворотний зв'язок, оцінку і супровід, коли їм це потрібно. 

Викладач проводить постійну рефлексію своєї діяльності, ділиться 

досвідом і приймає конструктивну критику, він ніколи не припиняє 

трансформацію матеріалів і роботу по оптимізації навчального 

процесу. Незважаючи на удавану "невидимість" викладача в 

навчальному процесі в даній технології, він є невід'ємною частиною 

навчання, сполучним елементом, на якому тримається весь 

навчальний процес [3]. 

Отже, можемо зробити висновок, що технологія "Flipped 

Classroom" відповідає запитам сучасності, включаючи в себе основи 

аудиторної системи та можливості інформаційно-комунікаційних 

технологій, що дозволяє не тільки урізноманітнити навчально-

виховний процес, але також по-новому поглянути на систему 

навчання і подачу матеріалу. 

Дана технологія може стати ефективною як для студентів, які 

самі добувають знання, так і для викладачів, дозволяючи вивільняти 

аудиторні години для більш глибокого опрацювання проблемних 

питань, а також дає можливість підвищити якість матеріалу, що 

викладається, за рахунок коротких по довжині, але ємних відео-

уроків, цікавих статей та інтерактивних вправ на перевірку розуміння 

інформації. 
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