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Анотація. В статті розглядається метод диференційованого навчання студентів-

іноземців, аналізується місце студента в освітньому процесі, висвітлюється роль змісту 
сучасної системи вузівського навчання через інформаційну модель індивідуального підходу. 
Особлива увага приділяється системно-структурному підходу до індивідуалізації навчання, 
технологіям рівневої диференціації у вищій школі. Також зазначається низка певних умов 
необхідних для ефективності виконання індивідуальної рівневої диференціації. 
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Вступ. Необхідність якісної професійної підготовки спеціалістів високого 

рівня – одне з головних завдань, що стоять перед вищою школою. Підготовка 

студентів-іноземців має ряд особливостей, зумовлених, насамперед, 

необхідністю успішної інтеграції громадян інших країн у нове навчальне 

середовище.  

Основний текст. Відомо, що іноземні студенти, які навчаються в Україні, 

різняться за умовами їхніх договірних обов’язків. Студенти із  ближнього 

зарубіжжя (Азійський регіон: Азербайджан, Таджикистан, Туркменістан, 

Узбекистан) за умовами міжнародних угод між Україною та їхньою рідною 

країною вступають одразу на перший курс і не отримують додаткового часу для 

вивчення мови країни навчання. Передусім неоднорідність іноземного 

контингенту створює багато проблем під час навчання іноземних студентів в 

українських вишах, які є наслідком їхніх національних і культурних 

особливостей, розбіжностей у навчальних програмах різних країн, а також 

різнорівневості індивідуальної базової підготовки.  

Питання становлення і розвитку системи підготовки зарубіжних фахівців є 

предметом досліджень багатьох науковців. Аналіз таких праць свідчить, що 

основну увагу учені звертають на методику викладання (Х. Бахтіярова), 



визначаючи при цьому першочерговим завданням підготовки іноземців до 

навчального процесу країни навчання, оволодіння ними мовою цієї країни у 

тому обсязі, який дасть їм змогу не лише виконувати навчальний план за фахом 

підготовки, але й адаптуватись у країні навчання. [1] 

Перед викладачами немовних вищих навчальних закладів постає задача 

щодо ефективного навчання іноземних студентів. Так серед розмаїття новітніх 

методів навчання, центром яких є вже не викладач, а студент, абсолютно 

доцільним є використання диференційованого та індивідуального підходу, що 

враховує когнітивні особливості кожного студента, який надасть ідеальні умови 

для ефективного навчання.  

Враховуючи наявний досвід, зазначимо, що використання методу 

індивідуального підходу можливо лише за умов: невелика кількість студентів у 

навчальній групі (до п’яти осіб); кількості годин відведених на опрацювання 

того чи іншого матеріалу повинно вистачати на опанування як лексичної так і 

граматичної теми не лише сильним, а й слабким студентам. На жаль, велика 

кількість студентів-іноземців у навчальних групах (більше п’яти чоловік), 

недостатня кількість навчальних годин на тиждень, відсутність лінгафонного 

кабінету не є ефективним. Тому можемо зробити висновок з вищезазначеного, 

використання індивідуального підходу до навчання студентів немовних 

спеціальностей технічного вишу є вкрай складним. 

Але, незважаючи на ці перешкоди у процесі використання викладачем 

індивідуального підходу, очевидним є факт появи диференційованого методу 

навчання, який нівелював його недоліки. Отже, в даній роботі зосередимо увагу 

на застосуванні диференційованого підходу в навчанні студентів як один із 

способів підвищення ефективності педагогічної діяльності з урахуванням 

когнітивних властивостей студента або групи студентів. Застосування 

диференційованого підходу навчання надає студентам-іноземцям змогу 

виробити особистий стиль навчання, адже ми всі по-різному сприймаємо і 

запам’ятовуємо навчальний матеріал. 



Диференційоване (лат. differentia — різниця, відмінність) навчання - 

спеціально організована навчально-пізнавальна діяльність, яка з огляду на 

вікові, індивідуальні особливості суб'єктів навчання, соціальний досвід 

спрямована на оптимальний фізичний, духовний і психічний розвиток 

студентів, засвоєння необхідного обсягу знань, практичних дій за різними 

навчальними планами та програмами. [3] 

За диференційованою системою навчання кожен іноземний студент, 

засвоюючи мінімум загальноосвітньої підготовки, яка є значущою і забезпечує 

можливість адаптації у нове навчальне середовище, має право і гарантовану 

можливість надавати перевагу тим напрямам, які найбільше відповідають його 

інтересам і потребам. 

Диференціація навчання у вищому навчальному закладі є ефективним 

засобом забезпечення індивідуального стилю навчання студентів, який 

передбачає самостійний вибір ними способу засвоєння навчального матеріалу, 

дає змогу об'єктивно визначити рівень підготовки, а також удосконалити 

знання. Сутність диференціації полягає у відкритості і варіативності навчання, 

різноманітності методів, засобів і форм організації навчальної діяльності 

шляхом заходів, які забезпечують кожному студентові засвоєння знань та умінь 

на межі його можливостей. Успішність, результативність диференційованого 

навчання зумовлюються конкретними завданнями кожного етапу навчання, 

шляхами їх розв'язання, врахуванням особливостей студентів та педагогічної 

майстерності викладачів. [2] 

Згідно з навчальною програмою з дисципліни «Українська мова як 

іноземна» основною метою при навчанні мови в нефілологічних вузах 

володіння студентами-іноземцями уміннями і навичками мовленнєвої 

діяльності за допомогою комплексного підходу, який об’єднує в собі взаємодію 

комунікативних, освітніх і виховних цілей.  Провідне значення на всіх етапах 

вивчення мови надається практичному опануванню іноземними студентами на 

достатньому рівні для здійснення спілкування і на їх основі формуванню 

певного рівня їхньої комунікативної компетенції. Основними формами 



мовленнєвої діяльності традиційно залишаються  аудіювання, говоріння, 

читання та письмо. Однак використання цих форм для формування 

комунікативної компетентності студентів можна здійснювати по-різному, 

використовуючи сучасні інноваційні методи і освітні технології, сучасні 

підходи до вивчення мови. 

На нашу думку, у нефілологічному університеті, для формування 

мовленнєвої діяльності студентів на заняття української мови як іноземної слід 

використовувати системний підхід, у якому поєднуються  особистісно-

орієнтовний, диференційований, професійно-орієнтовний, комунікативний 

підходи. 

Особистісно-орієнтований підхід у вивченні мови передбачає, насамперед, 

врахування індивідуальних особливостей студента, його культурного, 

професійного базово-мовленнєвого розвитку. Однак індивідуальні 

особливості особистості студента у навчальному процесі ефективно 

використовує диференційований підхід. У тому та іншому випадку, перш ніж 

розробляти завдання з будь-якої навчальної теми, необхідно провести 

відповідний аналіз базових знань і рівня мовленнєвого розвитку студентів, щоб 

можна було сформувати в аудиторії підгрупи та здійснювати як індивідуальне, 

так і диференційоване навчання: студентам із різним рівнем підготовленості 

пропонуються різні за змістом завдання, ступенем складності та 

використовувати різні методи навчальної роботи.  

Під професійно-орієнтованим підходом, розуміється навчання, де в центрі 

уваги ставимо потреби студентів у вивчені мови з орієнтацією на майбутню 

спеціальність. Такий підхід передбачає поєднання процесів оволодіння 

професійно-орієнтованою іноземною мовою з розвитком особистісних якостей 

студентів, знанням культури країни мови, що вивчається та набуття 

спеціальних навичок, що базуються на професійних і лінгвістичних знаннях. 

Для цього у формування мовленнєвої діяльності включаємо тексти за фахом, 

створюємо умови для діалогів, обговорювань професійних питань. 



Особливу увагу приділяємо аспекту діалогічного мовлення в контексті 

комунікативного підходу у вивченні української мови як іноземної. Діалогічне 

мовлення є найпоширенішою формою комунікації суб’єктів спілкування. Для 

цього досить часто використовують у житті певні шаблони фраз, тобто готові 

мовленнєві одиниці, які виконують у спілкуванні різні функції. Залежно від 

провідної комунікативної функції, яку виконує діалог, розрізняють наступні 

типи діалогів: діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін 

враженнями (думками), діалог-обговорення (дискусія). [2] Використовуючи 

різні типи готових діалогів на заняттях, спонукаємо студентів до самостійного 

підбору відповідних слів, словосполучень, фраз за навчально-професійною і 

соціально-культурною тематикою. 

В особистісно-орієнтованому підході до навчання самоаналізу студентів 

приділяється значна увага, оскільки тільки через власне осмислення, 

розмірковування і аналіз власної діяльності можлива подальша активність 

суб’єкта, який навчається. Формування мовленнєвої діяльності передбачає 

розвиток рефлексивної позиції студентів, що сприяє зростанню рівня 

усвідомлення навчання і питання щодо того, що вони роблять і чому вони 

вивчають іноземну мову, тобто відбувається усвідомлення практичної 

значущості знань, які набуваються в процесі вивчення іноземної мови. [3] 

При застосуванні комунікативного підходу віддаємо перевагу проектному 

методу навчання, який надає можливостей роботі у малих групах, розширення 

завдань для розвитку професійних здібностей студентів, знайомства з 

особливостями спілкування в країні де вони навчаються. Комунікативний 

підхід надає можливостей розвитку певного рівня комунікативної компетенції 

студентів, яка формується в процесі набуття мовленнєвих умінь: усно 

спілкуватися в навчальній, побутовій та культурній діяльності; читати і 

розуміти на слух основний зміст нескладних текстів; зафіксувати й передати 

письмово нескладну інформацію. Взагалі цей підхід покликаний підготувати 

студентів до спонтанного використання мови в процесі спілкування в різних 

ситуаціях. 



Перелік сучасних підходів до формування мовленнєвої діяльності у вищих 

навчальних закладах викладений не повністю, але ми впевнені у їх 

комплексному і системному використанні  в освітніх процесах. За своїми 

психофізичними можливостями та за умов відповідного матеріального 

обладнання і стимулювання викладач зумовлює і тим самим підвищує 

можливості використання диференційованого навчання. 

 Диференційоване навчання вимагає ґрунтовної підготовки викладача. Він 

має добре знати індивідуальні особливості студентів, уміло розподілити їх на 

підгрупи, чітко продумати зміст і структуру кожного заняття, систему 

контролю і перевірки результатів їх роботи. Важливо під час заняття 

поєднувати індивідуальну і групову роботу студентів. 

Позитивним у диференційованому навчанні є наявність можливостей 

ставити перед студентами навчальні завдання, що передбачають пошук. Як 

правило, розв'язання навчальних завдань відбувається у процесі спілкування 

членів групи, що сприяє вихованню колективізму, відповідальності за 

результати навчання, формуванню комунікативних якостей, поділу праці між 

членами групи. Перевагою диференційованого навчання є також опосеред-

коване керівництво викладача навчальним процесом. [1] 

Ефективність заняття, за умови використання диференційованого методу, 

залежить від цілої низки факторів. Важливо не лише продумати самі завдання, 

але й їх взаємозв’язок, розподілити час відведений на заняття таким чином, щоб 

студенти з різним рівнем знань могли в повній мірі опрацювати матеріал 

(важливим є відсутність уніфікації рівнів), за необхідності провести 

корегування та контроль опанованої теми. [3] 

Висновки. Вищезазначене надає всі підстави стверджувати, що 

диференційований підхід – ефективний та оптимальний шлях забезпечення 

якісного показника знань студентів відповідно до його рівня індивідуального 

розвитку. Вивчення та застосування цього підходу є актуальним, оскільки він 

якісно новий рівень навчання порівняно зі стандартною системою освіти.  
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Abstract. The method of the differentiated studies of students-foreigners is examined in the 

article, the place of student is analysed in an educational process, the role of maintenance of the 

modern institution of higher learning departmental teaching is illuminated through the informative 

model of individual approach. The special attention is spared to the system-structural going near 

individualization of studies, to technologies of level differentiation at higher school. The row of 

certain terms of necessary is also marked for efficiency of implementation of individual level 

differentiation. 

Key words: methodology of studies, differential studies, individual approach of studies, level 

differentiation, foreigners students. 
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