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Зміни в системі освіти початку XXI 
століття орієнтують нас на сприяння 
вільному розвитку сучасної молодої 
людини, покращенню її творчої ініціа-
тиви, що в свою чергу, посилює необ-
хідність у наданні більшої самостій-
ності студентам для збільшення їх 
майбутньої конкурентоспроможності 
на ринку праці, професійної компе-
тентності та мобільності. Це, в свою 
чергу, викликає зростання потреб до 
підвищення якості підготовки майбут-

ніх фахівців у системі вищої професій-
ної освіти [3].

Навчання іноземній мови у немов-
ному вузі, як відомо, спрямоване на 
підготовку майбутніх фахівців до ро-
боти зі спеціальною літературою та 
професійного спілкування іноземною 
мовою. Успіх у досягненні цієї мети 
багато в чому залежить від індивіду-
ального підходу при навчанні студен-
тів немовних спеціальностей, оскільки 
у навчанні ми маємо справу не з аб-
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страктним середнім студентом, а з 
конкретними людьми, кожен з яких є 
індивідуальністю і має тільки йому 
притаманні якості.

При такому підході домінантна по-
зиція викладача і роль студента як па-
сивного виконавця, відтворюючого 
стандартний мінімум готових знань, 
має змінитися на партнерську співпра-
цю, спільне проектування й організа-
цію навчання, яке сприятиме розкрит-
тю індивідуальності кожного суб’єкта 
спільної взаємодії, розвитку його твор-
чого потенціалу. При цьому студент як 
суб’єкт комунікативного розвитку роз-
глядається як найвища цінність освіт-
нього процесу.

Зміст сучасного вузівського на-
вчання має реалізуватися через інфор-
маційну модель, основу якої станов-
лять різні типи індивідуальних завдань 
у друкованому та електронному вигля-
ді. Основним змістом навчання іно-
земної мови у немовному вузі повинно 
стати професійно-орієнтоване ділове 
спілкування з домінантою навчання 
розмовній мові, також включаючи на-
вчання роботі з галузевими автентич-
ними текстами. Навчання доцільно 
будувати на якісно новому змісті при 
ретельному підборі навчального мов-
ного матеріалу, відповідно до специфі-
ки майбутньої професійній діяльності 
студентів немовного вузу. [4, с. 26]. Для 
розвитку комунікативної компетенції 
студент повинен уміти підтримувати 
ділову бесіду, висловлювати свою дум-
ку, виражати згоду / незгоду в усній 
формі, володіти умінням вести ділову 
переписку відповідно до загально-

прийнятих норм. Основну частину ма-
ють становити завдання, спрямовані 
на розвиток і формування навичок 
усних форм комунікації в поєднанні з 
письмовими завданнями та основами 
перекладу.

Основна ідея індивідуального під-
ходу полягає в наданні студенту мак-
симально широких можливостей на-
вчатися. Таке навчання дозволить йому 
оптимально адаптуватися до реальної 
дійсності у всьому її різноманітті та 
цілісності й використати на практиці 
ключові навчання у різноманітних со-
ціальних ситуаціях. Реалізація такого 
підходу висуває серйозні вимоги до 
методики навчання, яка повинна з «на-
вчання робити щось», бути здатною 
трансформуватися в «допомогу навчи-
тися щось робити» [5, с. 8]. В основі 
даної методики лежить навчання через 
діяльність. Викладачам потрібно на-
вчитися довіряти студентам і дозволя-
ти їм вчитися самим через власну 
практичну діяльність і можливі по-
милки.

Облік індивідуальних потреб осо-
бистості у вищій школі вимагає здій-
снення диференціації в різних формах 
роботи зі студентами. Одним з поши-
рених її способів є керівництво на-
вчальною діяльністю різних підгруп 
студентів. Ю.К. Бабанський вважає, 
що основним принципом диференціа-
ції повинна бути диференціація допо-
моги студентам з боку викладача без 
істотного зниження складності змісту 
[1, с. 54]. Якщо диференціюється не 
тільки і не стільки обсяг і складність 
навчального матеріалу, скільки допо-
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мога студенту, то такий підхід дозво-
ляє йому досягти максимуму можли-
востей на даний момент, що відповідає 
критеріям оптимізації його навчання.

У методиці існує також системно-
структурний підхід до індивідуаліза-
ції, який дозволяє говорити про «інди-
відуальну», «суб’єктну» і «особистіс-
ну» індивідуалізації. Кожна людина, як 
індивідуальність, відрізняється за ін-
дивідуальними властивостями (здат-
ність до вивчення іноземних мов, 
пам’ять та ін.) У методиці такий підхід 
отримав назву «індивідуальна індиві-
дуалізація». Цей підхід, який можна 
назвати диференційованим, знаходить 
своє вираження в доборі завдань для 
студентів залежно від їх здібностей та 
рівня знань.

Диференціація за складністю за-
вдань дозволяє організувати нав-
чально-пізнавальну діяльність студен-
тів іноземною мовою з опорою на їхні 
реальні можливості, що створює спри-
ятливі умови для поступу в навчанні. 
Навчаючись в одній групі за єдиною 
програмою, студенти можуть засвою-
вати іншомовний матеріал в різному 
обсязі. Базовим критерієм при цьому є 
рівень обов’язкової підготовки з іно-
земної мови. Такий вид диференціації 
останнім часом отримав назву «рівне-
ва», тобто така організація навчально-
го процесу, за якої кожен студент має 
право і можливість опановувати на-
вчальним матеріалом по програмі на 
різному рівні (А – низькому, В – серед-
ньому, С  – не нижче базового). Осо-
бливостями даної технології є блокова 
подача матеріалу, робота з малими 

групами на декількох рівнях засвоєн-
ня, створення особливого навчально-
методичного комплексу.

Вимоги програми повинні усклад-
нюватися за рахунок поглиблення, 
розширення знань, передбачених ви-
могами до підготовки студентів з роз-
рахунком на їх здібності, а також на 
сучасні педагогічні технології. Ефек-
тивність рівневої диференціації перед-
бачає виконання низки певних умов:

–Чітке виділення рівнів засвоєння 
матеріалу та роз’яснення принципів 
даної системи студентам;

–Відповідність між рівнями навче-
ності і характером запропонованих 
вимог;

–Послідовність у засвоєнні студен-
тами навчального матеріалу при пере-
ході від одного рівня до іншого;

–Об’єктивність в оцінці виконання 
студентами завдань кожного рівня, а 
також відкритість цієї інформації для 
всіх членів студентської групи;

–Дотримання принципу сумліннос-
ті при виборі рівня засвоєння та фор-
ми звітності. [2, с. 55-56].

У багатьох підручниках автори спе-
ціально передбачають додаткові впра-
ви, що дозволяють викладачеві здій-
снювати диференційований підхід до 
навчання різних груп студентів залеж-
но від їх мовної підготовки. Такий під-
хід у методиці має назву «суб’єктної 
індивідуалізації».

Ще один підхід, названий «особис-
тісною індивідуалізацією» є найваж-
ливішим для мотивації активності сту-
дента, оскільки він найближчий до 
свідомого ставлення до навчання.
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Хоча всі сторони індивідуалізації 
тісно пов’язані між собою, головною 
для навчання іноземної мови є особис-
тісна сторона індивідуалізації. Ефек-
тивне навчання має поєднувати як 
фронтальні, так й індивідуальні фор-
ми занять зі студентами.

Завдання індивідуалізації навчання 
включені в документи Ради Європи. 
Крім того, в немовних вузах можна спо-
стерігати великі розходження у рівнях 
знань студентів-першо курс ників, серед 
яких є як випускники спеціалізованих 
шкіл із поглибленим викладанням іно-
земної мови, так і звичайних та сіль-
ських шкіл. Індивідуалізація навчання 
студентів досить складна на рівні бака-
лаврату через часто недостатню кіль-
кість годин з іноземної мови. Тому така 
робота повинна бути постійною і ціле-
спрямованою. Врахування індивідуаль-
них особливостей студентів має вира-
жатися в застосуванні різних методів 
навчання, диференційованому підході 
до домашніх завдань, розподілі варіан-
тів контрольних робіт за ступенем 
труднощів, варіюванні матеріалу в за-
лежності від індивідуальних особли-
востей студентів.

Сенс диференційованого підходу 
полягає в тому, щоб враховуючи інди-
відуальні особливості кожного студен-
та, вибрати для нього найпридатніший 
варіант завдань на занятті й підібрати 
відповідні завдання для самостійної 
роботи.

Можна працювати в аудиторії над 
спільним завданням, але при цьому 
різним групам студентів слід отримати 
диференційовані завдання з урахуван-

ням їх індивідуальних особливостей. 
Студенти з різною мовною підготов-
кою повинні бути залученими до ак-
тивної роботи, при цьому найбільш 
сильні студенти мають виконувати за-
вдання підвищеної складності.

При тренуванні граматичного та 
лексичного матеріалу необхідно спо-
чатку звертатися до добре і середньо-
встигаючих студентів, а потім до слаб-
кіших за підготовкою студентів. Таким 
чином, студенти зі слабкою підготов-
кою, перш ніж самі виголосять підго-
товлені мовленнєві зразки, почують їх 
по 5-6 разів. Це допоможе їм правиль-
но відтворити і запам’ятати мовний 
матеріал.

Індивідуальний підхід при вико-
ристанні комп’ютерних програм поля-
гає, перш за все, в наступному: ті, у 
кого більше розвинена слухова пам’ять, 
мають можливість прослухати те чи 
інше слово або мовну модель необхід-
ну кількість разів, а студенти з пере-
важаючою зорової пам’яттю більше 
уваги звертають на графічний образ 
слова. Використання відеофільмів з 
відповідними завданнями, розробле-
ними до них, також сприяє реалізації 
індивідуального підходу до навчання й 
розвитку мотивованої мовленнєвої ді-
яльності.

Всі ці методи можуть стати засоба-
ми посилення мотивації студента до 
вивчення іноземної мови.

Реалізація технології рівневої дифе-
ренціації як засобу формування про-
фесійної іншомовної комунікативної 
компетентності студентів технічного 
вузу передбачає не тільки індивідуаль-
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ну диференціацію завдань, але й дифе-
ренціацію умов виконання цих за-
вдань, включаючи різні види допомоги 
з боку викладача, варіативність мож-
ливостей опори на навчальний матері-
ал, а також різні форми контролю за їх 
індивідуальним виконанням.

Таким чином, раціональне поєднан-
ня фронтальних та індивідуальних ди-
ференційованих занять зі студентами 
немовних спеціальностей сприятиме 
ефективному навчанню іноземної мови 
в технічному вузі і покращить індивіду-
альний підхід до кожного студента.
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