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Розподіл студентів на типологічні групи                        
для диференційованого навчання іноземної мови 

У статті йдеться про способи розподілу студентів на типологічні групи для диференційовано-
го навчання іноземної мови у вищій школі. Обґрунтовується необхідність розподілу студентів на 
типологічні групи за ієрархічними особливостями як найбільш ефективного способу організації 
диференційованого навчання на заняттях з іноземної мови. 

The article is devoted to different means of students’ personal qualities classification for the differenti-
ated foreign language teaching in higher leaning establishments. The necessity of students’ division into 
typological groups according to hierarchical attributes as the most effective means of differentiated for-
eign language teaching is proved. 

У сучасній вищій школі дедалі важливішого 
значення набуває диференціація як засіб індиві-
дуалізації навчання та як результат зростання 
уваги до особистості студента, максимального 
розкриття його обдаровань та інтелектуального 
розвитку. Саме диференційований підхід забез-
печує реалізацію пріоритетності розвитку особи, 
яка розглядається зараз як стратегія навчання. 

Під диференційованим навчанням слід розу-
міти таку спеціально організовану пізнавальну 
діяльність, яка, враховуючи індивідуальні від-
мінності, спрямована на інтелектуальний розви-
ток кожного студента й передбачає структуру-
вання змісту навчального матеріалу, добір форм, 
прийомів і методів навчання відповідно до типо-
логічних особливостей студентів [5]. Таке розу-
міння диференційованого навчання є науковою 
основою для тлумачення понять “дифе-
ренціація” та “диференційований підхід”, оскі-
льки воно містить усі вимоги до визначення нау-
кових понять. 

Диференційоване навчання іноземної мови – 
це така його організована система, в якій навча-
льні групи формуються за рівнем знань інозем-
ної мови та вихідним станом навчальних можли-
востей студентів. Відповідно до визначених кри-

теріїв розробляються спеціальні навчальні плани 
та програми з максимальним урахуванням інди-
відуальних особливостей студентів та забезпе-
ченням оптимальних результатів у їхньому роз-
витку та у формуванні відповідних якостей і 
знань з іноземної мови. 

Диференціація навчання іноземної мови є 
засобом досягнення студентами найкращих на-
вчальних результатів. Процес навчання інозем-
ної мови має загальні та додаткові цілі.  

До загальних цілей можна віднести профе-
сійно-практичну, загальноосвітню та виховну 
цілі. Реалізація професійно-практичної цілі ди-
ференціації допомагає студентам покращити по-
передній рівень знань іноземної мови та своєчасно 
позбавлятися незрозумілих тем у навчанні. Впро-
вадження загальноосвітньої цілі диференціації 
навчання іноземної мови сприяє розвитку інтелек-
туального кругозору, психічних процесів та влас-
тивостей студентів, які відіграють найважливішу 
роль в оволодінні іноземною розмовною діяльніс-
тю. Реалізація виховної цілі диференціації навчан-
ня іноземної мови допомагає формувати професій-
ну мотивацію та індивідуальний стиль опану-
вання іноземної мови, який включає вміння са-
мостійно опрацьовувати матеріал.  
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Серед додаткових цілей диференціації на-
вчання іноземної мови можна виділити наступні 
цілі: загальна активізація навчально-виховного 
процесу з іноземної мови; стимулювання навча-
льної діяльності та спілкування іноземною мо-
вою; подолання негативного ставлення частини 
студентів до вивчення іноземної мови; створен-
ня найсприятливіших умов для виявлення й мак-
симального розвитку здібностей і нахилів студе-
нтів; засвоєння великого обсягу навчального 
матеріалу всіма студентами на якісному рівні. 

З метою отримання найкращих навчальних 
результатів з іноземної мови студенти поділя-
ються на типологічні групи та згідно розподілу 
складаються програми із завданнями, диферен-
ційованими за обсягом, змістом, складністю, 
темпом оволодіння програмовим матеріалом, 
формами організації діяльності, мірою та харак-
тером педагогічної допомоги та професійною 
спрямованістю. 

У педагогічній теорії (А.М.Алексюк, 
О.І.Бондар, В.І.Загвязинський, Р.П.Бібік) і прак-
тиці (С.М.Архангельський, І.І.Кобилянський, 
Л.І.Гриценко) впровадження диференційованого 
навчання визначається такими етапами: 

1) визначення чіткої системи цілей диферен-
ційованого навчання у вищому навчальному 
закладі; 

2) встановлення вихідного стану навчальних 
можливостей студентів і визначення типологіч-
них груп; 

3) конструювання навчального циклу, ство-
рення програми впливів з урахуванням перехід-
них станів студентів кожної типологічної групи; 

4) реалізація запланованих завдань та органі-
зація навчальної діяльності студентів; одержан-
ня інформації про хід діяльності, оцінка поточ-
них результатів; 

5) уточнення цілей навчання, внесення необ-
хідних корективів; 

6) підсумкова оцінка результатів; 
7) повторне відтворення циклу без змін або з 

необхідною корекцією [1]. 
Кожний з визначених етапів підлягає деталь-

ному технологічному опису, враховуючи дисци-
пліну та профіль вищого навчального закладу. 

Мета цієї статті – проаналізувати способи 
розподілу студентів нефілологічних спеціально-
стей на типологічні групи для диференційовано-
го навчання іноземної мови. 

Завданнями статті передбачено: 
− обґрунтувати важливість розподілу студе-

нтів на типові групи для диференційного 
навчання іноземної мови. 

− проаналізувати способи розподілу студен-
тів на типологічні групи та визначити 
оптимальний спосіб за результатами про-
веденого експерименту.  

 

 Необхідність розподілу студентів на типоло-
гічні групи обумовлена насамперед неоднорід-
ним рівнем знань, умінь та навичок, з якими 
студенти приходять у вищий навчальний заклад. 
З метою створення найбільш сприятливих та 
психолого-педагогічних умов на заняттях треба 
визначити за допомогою анкетування, співбесід 
та тестів, до якої групи краще почати студенту 
навчання. Незважаючи на те, що типова група 
не є однорідною і в кожній зустрічається різне 
співвідношення індивідуальних особливостей, 
треба вибирати найбільш загальні. Крім того, 
кожен студент має право перейти до іншої гру-
пи, якщо його володіння мовою змінилося кра-
ще, або почати з більш слабкої групи для повто-
рного опанування матеріалу, що він вважає по-
гано засвоєним. 

 У науково-педагогічній літературі пропону-
ються два способи розподілу студентів на типо-
логічні групи. Вчені О.І.Корсакова, І.Б.Крас-
ноголова, Г.Д.Гейзер, І.М.Осмоловська пропо-
нують ділити студентів на три типологічні гру-
пи, враховуючи здебільшого їхні навчальні мож-
ливості. Клаус Г., Хайнес Н. M. та Хардинг A.І. 
вважають, що студентів треба ділити на три – 
п’ять груп, зважаючи на сукупні, інтегральні, 
комплексні, ієрархічні та окремі особливості.  

 О.І.Корсакова пропонує тимчасовий розпо-
діл студентів на групи з правом переходу з одні-
єї групи в іншу.  

До першої типологічної групи належать сту-
денти з низьким рівнем навчальних можливос-
тей: труднощі в опануванні програмного матері-
алу, неспроможність виконувати складні інтеле-
ктуальні операції, відсутність мотивації.  

До другої групи належать студенти, які опа-
новують навчальний матеріал на репродуктив-
ному або частково-продуктивному рівнях. Ана-
ліз понять і явищ має поверховий характер, уза-
гальнення не завжди правильні й достатньо об-
грунтовані, позитивне ставлення до навчання 
базується на почуттях обов’язку перед виклада-
чами та батьками. 

Третю групу становлять студенти з високими 
показниками у навчанні. Вони засвоюють навча-
льний матеріал у великому обсязі, здатні засто-
совувати отримані знання у знайомих та нових 
ситуаціях, вирізняються високим рівнем інтеле-
ктуальних операцій, мають підвищений інтерес 
до навчання, який найчастіше базується на до-
питливості. До цієї групи належать також студе-
нти, які володіють високим рівнем знань і вмінь, 
але з дещо зниженим пізнавальним інтересом, 
мотив їх навчання – отримати гарну оцінку [4]. 

Такий розподіл студентів на типологічні гру-
пи, на нашу думку, не є доцільним у вищому 
закладі освіти, адже на заняттях з іноземної мо-
ви студенти поділяються на підгрупи, які явля-
ють собою сталу одиницю. Звичайно, перехід з 
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однієї підгрупи в іншу не заборонений, але за 
умови, що навчальна програма підгруп не відріз-
няється кардинально.  

Г.Клаус розглядає розподіл студентів на ти-
пологічні групи за такими особливостями: 

 1) сукупні особливості – набір безпосеред-
ньо незв’язаних між собою особливостей, на-
приклад, рівень мовленнєвих знань та індивідуа-
льні особливості; інтелектуальність і мотивація; 
психологічна комфортність у навчальній групі й 
прагнення використати будь-яку можливість для 
говоріння іноземною мовою; вік, стать, когніти-
вні стилі й мотивація; 

2) інтегральні особливості спираються на 
когнітивні типи навчальної діяльності студентів. 
Поленезалежні студенти легко звільняються від 
поля, що оточує будь-якого викладача, сприй-
няття яких носить цілісний характер, а полезале-
жні студенти відокремлють викладача від поля, 
їм притаманне дробове сприйняття; 

3) комплексні особливості пов’язані з психо-
логічною структурою особистості, під якою зви-
чайно розуміють стійкий набір систематизова-
них психологічних якостей студента;  

4) ієрархічні особливості розглядаються як 
ієрархія соціально- педагогічних, соціально-
психологічних, індивідуально-психологічних і 
біологічних особливостей студентів, а саме: їхнє 
соціальне середовище, мета і строки навчання, 
контекст засвоєння іноземної мови, професіона-
льна орієнтація, національність, мотивація, стилі 
навчальної діяльності, стать та ін; 

5) окремі особливості – наприклад, коефіці-
єнт розумового розвитку, віковий фактор, інте-
реси студентів, мотивація, образ “я” [2]. 

Аналізуючи запропоновану Г.Клаусом класи-
фікацію, можна зробити висновок, що перші три 
способи не відповідають наступним важливим 
параметрам: розподіл за сукупними особливос-
тями – параметру системності, розподіл за інтег-
ральними особливостями – параметру охоплен-
ня всіх основних властивостей студентів, розпо-
діл за комплексними особливостями – парамет-
ру впровадження в навчання.  

У рамках нашого дисертаційного досліджен-
ня, яке проводиться на базі нефілологічних фа-
культетів Миколаївського державного гуманіта-
рного університету імені Петра Могили з 2001 
року, було здійснено експериментальний розпо-
діл студентів на типологічні групи для диферен-
ційованого навчання англійської мови. При роз-
поділі враховувалися такі особливості студентів: 

− здатність до навчання, яка визначається 
характером психічних процесів (пам’ять, 
мислення, сприйняття); 

− навченість, тобто рівень знань та навичок; 
− працездатність, працелюбність, здоров’я; 

рівень пізнавальної самостійності та акти-
вності;  

− ставлення до навчання, мотивація 
(пізнавальні інтереси, потреби та емоції); 

− характер вольового розвитку; 
− темперамент тощо. 
Забезпечити реалізацію диференційованого 

навчання іноземної мови студентів нефілологіч-
них спеціальностей у експериментальних групах 
повинні були визначені нами педагогічні умови: 
передбачення труднощів, які виникають у студе-
нтів при засвоєнні граматичного, фонетичного 
або лексичного матеріалу; врахування загальної 
готовності студентів до наступного виду діяль-
ності; впровадження диференційованих завдань 
з іноземної мови для самостійного позааудитор-
ного виконання; використання в системі диферен-
ційованих завдань індивідуального та групового 
характеру; забезпечення творчої активності та 
самостійності студентів під час виконання дифе-
ренційованих завдань з іноземної мови; прове-
дення перспективного аналізу: для чого плану-
ються завдання, чому їх треба використати на 
цьому етапі заняття, як продовжити роботу на 
наступних заняттях. Розподіл студентів у цих 
групах проводився за результатами попередньо-
го анкетування та тестування (три типологічні 
підгрупи). Після кожного триместру передбача-
лось опитування студентів та викладачів з ме-
тою з’ясування ефективності запропонованих 
заходів. Двічі на рік проводились діагностичні 
контрольні роботи, теми та завдання яких були 
диференційовані (варіативні, розраховані на 
студентів з різним рівнем сформованості кому-
нікативної компетенції). Постійно вдосконалю-
вались програми, приводились у відповідність 
до запитів студентів робочі тематичні плани 
викладачів. Велась робота з узагальнення та об-
робки проміжних результатів експерименту се-
ред студентів другого та третього курсів. 

 Розподіл студентів у контрольній групі про-
водився за результатами вступного тестування 
(“слабка” і “сильна” підгрупи). Навчання в цих 
підгрупах здійснювалося за програмами, прийня-
тими для нефілологічних спеціальностей вищих 
закладів освіти згідно з традиційною методикою, 
тобто виконувані студентами вправи та завдання 
мали, в основному, мовний характер і були спря-
мовані на засвоєння певних граматичних і лексич-
них явищ та вміння використовувати їх при читан-
ні та перекладі текстів. Тому в умовах традиційно-
го підходу до навчання іноземної мови навички 
вільного читання студентів покращилися на 1,4% 
після І триместру та на 1,8% наприкінці першого 
року навчання. Через недостатню комунікативну 
спрямованість традиційного підходу навички спо-
нтанного говоріння було покращено на 1,2% після 
І триместру та на 2,1% за результатами ІІІ три-
местру. Інтерес до вивчення іноземної мови зріс 
на 0,2% після І триместру та на 0,3% наприкінці 
ІІІ триместру (табл. 1).  
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Аналіз успішності студентів у експеримента-
льних групах свідчить, що з впровадженням 
диференційованого підходу до навчання лексич-
ного та граматичного матеріалу у більшості сту-
дентів поступово підвищився рівень мовної ком-
петенції, а саме навички вільного читання по-
кращилися на 3,2% після І триместру та на 4,8% 
наприкінці першого року навчання. Диференці-
йовані вправи в обговоренні типових та екстра-
ординарних ситуацій навчально-трудової, побу-

тової, культурної та професійної сфер спілку-
вання разом з вправами в сприйнятті на слух 
змісту аутентичних текстів дозволили покращи-
ти навички спонтанного говоріння на 4,5% після 
І триместру та на 6,1% за результатами ІІІ три-
местру. Разом з мовною та мовленнєвою компе-
тенціями інтерес до вивчення іноземної мови 
зріс на 3,6% після І триместру та на 4,5% напри-
кінці ІІІ триместру (табл. 2).  

№ Навчальна іншомовна діяльність 
кількість  
студентів 

результат 
після 

І триместру 

результат 
після 

ІІІ триместру 
1 навички 

вільного читання 
47 1,4% 1,8% 

2 навички спонтанного говоріння 47 1,2% 2,1% 
3 інтерес до вивчення іноземної 

мови 
47 0,2% 0,3% 

Всього:   0,93% 1,4% 

Таблиця 1  
Успішність студентів в умовах традиційного 

навчання іноземної мови 
 

№ Навчальна іншомовна діяльність 
кількість сту-

дентів 

результат 
після 

І триместру 

результат 
після 

ІІІ триместру 
1 навички 

вільного читання 
48 3,2% 4,8% 

2 навички спонтанного говоріння 48 4,5% 6,1% 
3 інтерес до вивчення іноземної 

мови 
48 3,6% 4,5% 

Всього:   3,76% 5,1% 

Таблиця 2  
Успішність студентів в умовах иференційованого навчання іноземної мови 

 

Аналіз змін у ставленні студентів нефілологі-
чних спеціальностей до процесу навчання, до 
вивчення іноземної мови, до викладачів, носіїв 
мови, а також до самих себе, які мали місце 
впродовж навчання англійської мови, свідчить, 
що значна кількість студентів, задіяних в експе-
рименті, зараз більш свідомо ставляться до на-
вчання, змінили на краще своє ставлення до ви-
вчення іноземної мови, прагнуть до спілкування 
та співпраці з носіями мови.  

Таким чином, з метою здійснення диференці-
ації навчання іноземної мови у вищому навчаль-
ному закладі найбільш плідним представляється 
використання розподілу студентів на три типо-
логічні групи за ієрархічними особливостями, 
враховуючи загальні (тип характеру, професійна 
орієнтація, навченість, працездатність, працелю-
бність, здоров’я) та особисті властивості 
(специфічні характеристики пам’яті, мислення, 
рівень пізнавальної самостійності).  
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