
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність і доцільність дослідження зумовлені оновленням змісту 
вищої освіти, попитом суспільства на фахівців, які вільно володіють іноземними 
мовами, та спрямованістю педагогічної науки на пошук способів підвищення 
якості навчання з використанням нових методів і технологій. У контексті 
інтеграції України до Європейського освітнього простору суспільством було 
переосмислено роль іноземних мов, оскільки збільшився попит на спеціалістів-
нефілологів, які завдяки якісній іншомовній підготовці можуть реалізувати 
свою соціальну та професійну мобільність. 

За роки незалежності української держави окреслено нові пріоритети 
розвитку освіти, створено нову нормативно-правову базу, прийнято низку 
законів щодо освітнього циклу. Подальшому поглибленню демократичних 
засад, упровадженню сучасних форм навчання, адаптації системи освіти до 
ринкових умов сприяють виконання Законів України «Про Освіту», «Про 
вищу освіту». У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 
зазначено, що головною метою системи освіти є створення умов для розвитку 
й самореалізації кожної особистості, здатної до навчання впродовж життя. 
Це стало важливим орієнтиром на шляху вдосконалення педагогічного процесу 
й набуває особливого значення в контексті підготовки майбутніх фахівців 
як компетентних, самостійних, активних і творчих особистостей із високим 
рівнем знань, умінь і навичок, що набуті завдяки технологізації навчання. 

Технології диференціації навчання у психолого-педагогічній науці 
ХХ століття присвячено значну кількість наукових праць, у яких досліджено 
різні її аспекти: 

− психологічний (Б. Ананьєв, Л. Виготський, П. Гальперін, Ю. Гільбух, 
В. Давидов, І. Дубровіна, Є. Кабанова-Меллер, Є. Климов, Я. Коломинський, 
Г. Костюк, В. Крутецький, С. Рубінштейн, Л. Фрідман); 

− методико-дидактичний (М. Акимова, Ю. Бабанський, О. Бугайов, І. Бутузов, 
В. Володько, С. Гончаренко, Д. Дейкун, Г. Литвиненко, В. Монахов, В. Орлов, 
І. Унт, В. Фірсов); 

− технологічний (В. Вінник, С. Григор’єв, В. Гузєєв, С. Кожухов, Н. Лобко-
Лобановська, Г. Левітас, С. Логачевська, Д. Ниник, В. Паламарчук, О. Раєвський, 
І. Ромашко, О. Савченко, І. Самігуллін, C. Скидан, І. Чередов). 

Диференціацію як технологію та підхід до навчання різних предметів на рівні 
початкової й середньої школи досліджено багатьма вченими (В. Андріяшина, 
Н. Баглаєва, Н. Деменева, С. Логачевська, Т. Степанова (математика), Л. Морозова 
(хімія), В. Одегова (українська мова), Т. Гордієнко (фізика), Л. Жовтан, 
О. Королюк, Т. Дейніченко (предмети природничо-математичного циклу), 
Н. Огановська, Л. Власова (фізична підготовка), Я. Фруктова (біологія), 
Т. Вишпинська, Н. Христюк (іноземні мови). Диференціацію пізнавальних 
ситуацій описано О. Корсаковою, Л. Петровою, В. Рижовою. Організацію та 
форми диференціації визначено в роботах В. Лаврентьєва, Г. Коничевої, 
І. Осмоловської, Д. Савельєва й інших дослідників. 
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Психологічні та виховні аспекти диференціації навчання в школі описано 
Ю. Борисовою, І. Гребеневим (диференціація методів навчання залежно від 
когнітивного стиля учня), К. Магнітською (диференціація навчання як нейро-
фізіологічна проблема), Н. Клокар, В. Сергієчко, А. Фурманом (психодіагностичні 
моделі диференціації навчання), І. Якиманською (психолого-педагогічні 
проблеми диференціації навчання), А. Алексєєвою, Б. Новгородською та 
Є. Перченковою (виховні аспекти диференціації навчання) тощо. 

Диференціацію навчання у вищих навчальних закладах представлено 
дослідженнями Т. Гусак (диференційоване навчання майбутніх учителів 
початкових класів), Л. Мартиросян (диференціація навчання у процесі вивчення 
дисциплін педагогічного циклу), Т. Станівської (підготовка майбутнього вчителя 
до здійснення диференціації навчання) та інших науковців. 

Проблемі комплексної диференціації навчання присвячено роботи Л. Власової 
(комплексна диференціація як фактор забезпечення якості навчально-виховного 
процесу) та П. Розенбаума (комплексно-диференційована система навчання 
іноземної мови). 

Питання диференціації та індивідуалізації навчання іноземних мов 
розглянуто у «Програмі з англійської мови для професійного спілкування», 
загальною метою якої є формування професійної іншомовної компетентності 
студентів нефілологічних спеціальностей, що сприятиме їхньому ефективному 
функціонуванню в навчальному та професійному середовищі. У контексті 
Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти студент розглядається як суб’єкт, 
який самостійно визначає для себе мету навчання, а викладач обирає для 
нього стратегію досягнення цієї мети за допомогою диференціації. 

Аналіз сучасних досліджень, пов’язаних із визначенням ролі диференціації 
у вищому навчальному закладі, свідчить про те, що попри значну увагу 
науковців до цього питання, практика впровадження диференціації навчання 
у процес іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей є 
недостатньо розкритою, що вимагає розв’язання таких суперечностей: 

− між підвищенням вимог до рівня іншомовної підготовки студентів 
вищого навчального закладу і недостатнім рівнем володіння іноземними 
мовами випускників вищих навчальних закладів; 

− між існуючими науковими передумовами диференціації навчання та 
недостатньою розробкою теоретичних аспектів упровадження диференціації 
навчання у процес іншомовної підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів; 

− між фрагментарним упровадженням диференціації навчання іноземних мов 
і потребою практики в інноваційних формах організації педагогічного процесу. 

Актуальність зазначеної проблеми, необхідність усунення визначених 
суперечностей та потреба в розробці педагогічною наукою теоретичних і 
дидактичних матеріалів для іншомовної професійної підготовки студентів 
нефілологічних спеціальностей, які потребують додаткової мотивації до 
вивчення іноземної мови порівняно з майбутніми філологами, зумовили вибір 
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теми дослідження – «Диференціація навчання іноземних мов студентів 
нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
пов’язане з науковими розробками, що здійснюються на кафедрі англійської 
мови Чорноморського державного університету імені Петра Могили за 
комплексною темою «Іншомовна підготовка студентів нефілологічних 
спеціальностей до міжкультурної взаємодії». 

Тему дисертації затверджено вченою радою Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили (протокол № 3 від 26.11.2009) й узгоджено 
Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних та 
психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 23.02.2010). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розробити, теоретично обґрунтувати 
й експериментально перевірити технологію комплексної диференціації навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей та впровадити її в 
реальний навчальний процес вищого навчального закладу. 

Відповідно до поставленої мети дослідження передбачено розв’язання 
таких завдань: 

1. Визначити ступінь розробки проблеми диференціації навчання у 
педагогічній теорії та практиці, уточнити сутність і зміст диференціації 
навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей. 

2. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити технологію 
комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 

3. Розробити дидактичні матеріали для формування іншомовної комунікативної 
компетентності студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів з урахуванням диференціації навчання. 

4. Сформулювати теоретичні висновки й розробити методичні рекомендації 
для викладачів і студентів щодо реалізації технології комплексної диференціації 
навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. 

Об’єкт дослідження – процес диференціації навчання у вищому навчальному 
закладі. 

Предмет дослідження – технологія комплексної диференціації навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що реалізація 
технології комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів 
нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів сприятиме 
підвищенню ефективності їхньої іншомовної підготовки за рахунок 
розподілу студентів на динамічні типологічні групи, диференціації 
дидактичного іншомовного матеріалу та диференціації навчання професійно 
спрямованого спілкування іноземною мовою з опорою на міжпредметну 
координацію. 
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Методологічну та теоретичну основу дослідження складають розроблені 
у психолого-педагогічній науці положення з теорії навчання у вищій школі 
(А. Алексюк, Н. Бібік, В. Євдокимов, В. Лозова, О. Савченко); концепції 
індивідуалізації та диференціації навчання (О. Бугайов, М. Бурда, В. Володько, 
С. Гончаренко, Д. Дейкун, В. Дивак, А. Кірсанов, О. Корсакова, Г. Литвиненко, 
Є. Рабунський, О. Савченко, В. Фірсов, І. Унт); дослідження різних аспектів 
особистісно орієнтованих технологій навчання (І. Бех, Р. Гришкова, В. Євдокимов, 
О. Пєхота, І. Прокопенко, І. Якиманська); концепція професійного становлення 
особистості (К. Альбуханова-Славська, Б. Ананьєв, О. Асмолов, Г. Гранатов, 
Б. Ломов, М. Нечаєв, Г. Сєріков, В. Шадріков); ідеї провідної ролі діяльності та 
спілкування у формуванні особистості (В. Буряк, Я. Коломинський, О. Леонтьєв, 
Б. Ломов, Д. Майєрс, А. Мудрик, А. Петровський); положення, розроблені в 
наукових працях з теорії та методики викладання іноземних мов (І. Бім, 
Г. Гринюк, Г. Китайгородська, В. Костомаров, В. Кузовлев, М. Ляховицький, 
О. Митрофанова, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, В. Плахотник, Г. Рогова, В. Скалкін, 
Л. Смєлякова, Г. Томахін, Б. Царькова); методики професійно орієнтованого 
навчання засобами рідної та іноземної мов (В. Козаков, Л. Морська, Н. Костриця, 
С. Роман, О. Тарнопольський). 

Методологічними орієнтирами дослідження є загальнотеоретичні й 
діалектичні принципи наукового пізнання; філософські положення про 
взаємозв’язок та взаємозумовленість явищ і процесів навколишнього світу, 
єдність теорії та практики; концептуальні положення теорії особистості; 
системно-структурний і діяльнісний підходи щодо аналізу педагогічних 
явищ; індивідуальний і диференційований підходи до навчання; сучасні 
концепції професійної спрямованості іншомовної діяльності. 

З метою вирішення завдань і для перевірки вихідних припущень у дисертації 
використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: 

– теоретичних – аналіз й узагальнення педагогічної, філософської та психо-
логічної літератури з метою вивчення стану і ступеня наукової розробленості 
проблеми диференціації навчання; класифікація та систематизація теоретичних 
і експериментальних даних; вивчення досвіду застосування диференціації 
у процесі навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей; 
аналіз педагогічної діяльності викладачів на предмет упровадження диференціації 
у процес підготовки студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів; 

– емпіричних – анкетування; опитування; тестування; інтерв’ювання 
викладачів, включене спостереження; педагогічний експеримент (констатувальний, 
формувальний, контрольний етапи) з метою експериментальної перевірки 
ефективності реалізації розробленої технології комплексної диференціації 
навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів; 

– методи статистичної обробки кількісних і якісних результатів педа-
гогічного експерименту, за допомогою яких перевірено статистичні гіпотези, 
визначено значущість і надійність отриманих результатів. 
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Дослідження проведено у 2002-2010 рр. упродовж трьох взаємопов’язаних 
етапів науково-педагогічного пошуку. 

На аналітико-констатувальному етапі (2002-2004 рр.) здійснено аналіз 
філософської, психологічної, педагогічної літератури з проблеми дослідження, а 
також дисертаційних досліджень з цієї проблеми, існуючих підходів до її 
вирішення. На цьому етапі висунуто робочу гіпотезу, сформульовано мету й 
визначено завдання дослідження, розроблено понятійний апарат, здійснено 
констатувальний експеримент. 

На формувальному етапі (2005-2008 рр.) теоретично обґрунтовано й 
розроблено технологію комплексної диференціації навчання іноземних 
мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
проведено формувальний експеримент. Дослідно-експериментальна робота 
виконана у природних умовах. 

На завершально-узагальнювальному етапі (2009-2010 рр.) проаналізовано 
та систематизовано отримані результати, осмислено й узагальнено матеріал 
дослідження; скориговано зміст диференціації навчання іноземних мов у процесі 
фахової підготовки студентів нефілологічних спеціальностей; оформлено 
дисертаційне дослідження; розроблено методичні рекомендації для викладачів 
вищих навчальних закладів. 

Експериментальною базою дослідження було обрано Чорноморський 
державний університет імені Петра Могили, Національний університет 
«Києво-Могилянська академія». Різними видами експериментальної роботи 
було охоплено 452 студенти та 146 викладачів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
− уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

технологію комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів 
нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що передбачає 
розподіл студентів на динамічні типологічні групи, диференціацію дидактичного 
іншомовного матеріалу й диференціацію навчання професійного іншомовного 
спілкування з опорою на міжпредметну координацію; 

− уточнено й конкретизовано сутність понять «диференціація», «диференціація 
навчання», «диференціація навчання іноземних мов студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів», «комплексна диференціація» у 
контексті навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей, 
«іншомовна комунікативна компетентність». 

− подальшого розвитку набули: диференціація змістового наповнення 
професійно спрямованого іншомовного спілкування студентів нефілологічних 
спеціальностей; механізми забезпечення міжпредметної координації в навчанні 
фахових дисциплін та професійно спрямованої іноземної мови у вищому 
навчальному закладі. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій забезпечено обраними методологічними основами дослідження; 
відповідністю методів дослідження його меті та завданням; відповідністю 
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основних положень дисертації відомим результатам психолого-педагогічних і 
дидактичних досліджень; якісним і кількісним аналізом одержаних даних, 
результатами експериментального навчання, використанням методів математичної 
статистики. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
розроблено й упроваджено у практику вищої школи технологію комплек-
сної диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також супровідну їй програму 
роботи динамічної типологічної групи; створено систему диференційо-
ваних завдань, ігрових і професійно орієнтованих ситуацій; розроблено 
картки з додатковим іншомовним дидактичним матеріалом; засоби діаг-
ностики сформованості компонент іншомовної комунікативної компетентності 
у процесі навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціаль-
ностей. 

Одержані результати дослідження мають безпосередній вихід на практику 
організації навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. 

Упровадження результатів дослідження здійснено в Чорноморському 
державному університеті імені Петра Могили (акт № 03/815/1 від 21.06.2010), 
Миколаївському державному аграрному університеті (акт № 1200 від 
10.06.2010), Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (акт 
від 14.06.2010). 

Апробацію результатів дисертації здійснено на наукових і науково-
практичних конференціях: 

− міжнародних: «Вища освіта України в контексті інтеграції до євро-
пейського освітнього простору» (Київ, 2010), «Ольвійський форум: стратегії 
України в геополітичному просторі» (Ялта, 2007-2009 рр.), «Міжнародне 
співробітництво та університетська освіта» (Миколаїв, 2008), «Інноваційні 
технології у вищій юридичній освіті» (Київ, 2005); 

− всеукраїнських: «Культура народов Причерноморья» (Сімферополь, 
2002, 2004), «Управління освітою» (Одеса, 2002); 

− щорічних науково-методичних конференціях «Могилянські читання» 
(Миколаїв, 2001-2010 рр.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено в 
11 одноосібних публікаціях, з яких 1 – навчально-методичний посібник, 1 – 
методичні рекомендації, 6 – наукових статей у фахових виданнях, затверджених 
ВАКом України, 3 – у збірниках наукових праць і матеріалах наукових 
конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, коротких і 
загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Список використаних 
джерел налічує 252 найменування. 8 додатків уміщено на 30 сторінках. 
Повний обсяг роботи складає 232 сторінки, основного змісту – 175 сторінок. 
У тексті вміщено 13 таблиць (на 8 сторінках), 12 рисунків (на 7 сторінках). 
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