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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність проблеми диференціації навчання, 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, висвітлено 
методологічні й теоретичні засади, розкрито наукову новизну, теоретичне й 
практичне значення результатів наукового пошуку, доведено вірогідність і 
обґрунтованість отриманих результатів реалізації технології комплексної 
диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, сформульовано висновки про апробацію та 
впровадження результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні основи диференціації навчання іноземних 
мов студентів нефілологічних спеціальностей» здійснено аналіз наукової та 
методичної літератури з проблем диференціації навчання, уточнено сутність 
і зміст зазначеного поняття. Під «диференціацією навчання» ми розуміємо 
врахування індивідуальних характеристик студентів, їхнього суб’єктного 
досвіду для організації відповідних тимчасових типологічних груп із метою 
створення оптимальних умов для розвитку задатків, нахилів, інтересів, 
самореалізації, що передбачає диференціацію змісту навчального матеріалу, 
методів і форм навчання. 

На підставі ґрунтовного аналізу психолого-педагогічної літератури з 
питань зовнішньої диференціації як створення відносно стабільних спеціальних 
груп, у яких зміст освіти та навчальні вимоги до студентів розрізняються 
(А. Абрамов, Д. Алексєєвський, О. Бугайов, С. Гончаренко, А. Гольдман, 
Д. Дейкун, Ю. Дудницин, А. Звонкін, Ю. Ілляшенко, В. Монахов, В. Орлов, 
В. Попков, В. Фірсов, Д. Фукс), та внутрішньої диференціації як дидактично 
обґрунтованого добору спеціальних різнорівневих вправ, зорієнтованих на 
можливості учнів із різним розумовим розвитком, індивідуалізацію завдань 
(Ю. Бабанський, О. Бугайов, М. Бурда, Д. Дейкун, В. Дивак, Т. Гришина, 
М. Гузик, А. Капіносов, Г. Литвиненко, С. Логачевська, В. Маліновський, 
В. Монахов, В. Орлов, Н. Семенов, П. Сікорський, В. Фірсов, О. Хмура) 
визначено, що диференціація навчання іноземних мов студентів нефі-
лологічних спеціальностей – це внутрішня диференціація, оскільки вона 
спрямована на варіативність темпу вивчення матеріалу, диференціацію 
навчальних завдань, визначення характеру й ступеня допомоги з боку 
викладача. 

Здійснений аналіз теоретичних основ реалізації диференціації навчання 
у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю уможливив тео-
ретичне обґрунтування технології комплексної диференціації навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей, що передбачає 
розподіл на динамічні типологічні групи, диференціацію іншомовного 
дидактичного матеріалу й диференціацію навчання професійно спрямованого 
спілкування іноземною мовою з опорою на міжпредметну координацію 
(див. рис.1). 
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Потреба суспільства 
Спеціалісти нефілологічного профілю, які вільно володіють іноземними мовами 
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Мета 
Підвищення рівня іншомовної підготовки студентів нефілологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів 

Завдання 
Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити технологію 

комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів 

Дидактичні цілі 
Створення технології для максимального підвищення рівня іншомовної 
підготовки студентів нефілологічних спеціальностей у вищій школі 

Технологія 
комплексної диференціації навчання іноземних мов сту-
дентів нефілологічних спеціальностей вищих навчаль-

них закладів 

Розподіл студентів на динамічні типологічні групи 

Диференціація навчання професійно спрямова-
ного спілкування іноземною мовою 

(з опорою на міжпредметну координацію) 

Диференціація 
дидактичного іншомовного 

матеріалу 

Критерії 
Ціннісне ставлення до вивчення іноземних мов, рівень володіння мовними 
знаннями й навичками, використання знань про культуру й особливості  
іноземної країни, сформованість навичок мовлення в професійному, 

академічному та побутовому спілкуванні 

Результат 
Опанування студентами нефілологічних спеціальностей іноземних мов (сформованість 

іншомовної комунікативної компетентності), підвищення пізнавального інтересу до вивчення 
іноземних мов, якісні зрушення в рівнях навчальних досягнень 

Принципи 
Індивідуалізації та диференціації, професійної спрямованості, доступності й 
достатнього рівня складності, самостійної діяльності, зв’язку теорії з практикою 

пізнавальної мотивації та проблемності 

Рис. 1. Технологія комплексної диференціації навчання іноземних мов 
студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
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Диференціація навчання враховує психофізіологічні особливості студентів 
(типологічні властивості нервової системи) у комплексі з психологічними 
факторами (особливості пам’яті, темпераменту, стратегій мислення) і здатна 
забезпечити природовідповідне формування професійної компетентності 
студентів та всебічний розвиток їхніх індивідуальних здібностей (М. Алієв, 
О. Братанич, В. Володько, О. Корсакова, М. Попович, В. Шадриков). У ході 
експериментального навчання здійснено розподіл студентів на динамічні 
типологічні групи з урахуванням таких особливостей: здатність до навчання; 
навченість (рівень знань і навичок); працездатність, працелюбність, здоров’я; 
рівень пізнавальної самостійності й активності; ставлення до навчання, 
мотивація; характер вольового розвитку; темперамент тощо. 

У процесі іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей 
дидактичний матеріал у вигляді навчального посібника не може існувати без 
додаткового дидактичного матеріалу: карток, автентичних текстів повсякденного, 
академічного і професійного спрямування, диференційованих за обсягом та 
складністю контрольних і тестових робіт, завдань для самостійної і домашньої 
підготовки тощо. Особливістю занять з іноземної мови у вищій школі є їхня 
професійна спрямованість і комбінаторність (різні види роботи, групові й 
індивідуальні методи, комп’ютерні й інтерактивні технології) з метою 
засвоєння мови (фонетики, лексики, граматики) й оволодіння всіма видами 
мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання та письмо), і, як 
наслідок, формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. 

Диференціація методів поточного й підсумкового контролю, тестів для 
самоперевірки, а також педагогічне спостереження за ходом навчання 
(психологічні тести, аркуші самоперевірки, співбесіди тощо) дозволили 
діагностувати ступінь засвоєння програмового матеріалу та відповідно до 
цього коригувати роботу на заняттях, орієнтувати студентів на здійснення 
комунікації на повсякденні, академічні та професійні теми. 

З огляду на вживаність іншомовної лексики в комунікації сучасного 
студентства, цілеспрямована, постійно діюча міжпредметна координація в 
процесі фахової підготовки студентів нефілологічних спеціальностей сприяє 
формуванню іншомовної комунікативної компетентності за рахунок професійної 
зацікавленості в оволодінні фаховими знаннями як рідною, так і іноземною 
мовами. 

У нашому дослідженні міжпредметна координація представлена двома 
аспектами: як необхідність оволодіння філологами-викладачами іноземної мови 
спеціальною професійною лексикою для навчання студентів нефілологічних 
спеціальностей та як використання фахових знань, набутих студентами в 
процесі навчання майбутньої професії у вивченні професійно спрямованої 
мови. Міжпредметна координація передбачає співпрацю викладачів іноземної 
мови з викладачами фахових спеціалізацій для уникнення дублювання 
навчального матеріалу, корекцію навчальних планів, формування у студентів 
толерантності до різних точок зору на одну проблему розвитку продуктивного 
мислення, підтримання стійкого інтересу до вивчення іноземної мови. 
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Обґрунтування теоретичних основ та складових технології комплексної 
диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
уможливило реалізацію визначеної технології у навчально-виховному процесі 
вищого навчального закладу. 

У другому розділі «Дослідно-експериментальна апробація технології 
комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів» розкрито загальні питання 
підготовки та проведення педагогічного експерименту, методи, принципи й 
хід дослідження. 

Для перевірки гіпотези дослідження проведено педагогічний експеримент 
на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 
Миколаївського державного аграрного університету і Національного університету 
«Києво-Могилянська академія». В експерименті взяли участь 452 студенти 
нефілологічних спеціальностей, викладачі кафедр. 

На констатувальному етапі експерименту першочерговий напрямок роботи 
в плані діагностики склав аналіз дидактичного й методичного забезпечення 
диференціації навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Було 
проведено анкетування та тестування студентів нефілологічних спеціальностей 
I курсу з метою з’ ясування рівня їхньої іншомовної комунікативної 
компетентності, наявності розподілу студентів за типологічними особливостями; 
диференціації іншомовного дидактичного матеріалу; наявності професійної 
спрямованості навчання іноземних мов і міжпредметної координації; ступеня 
поінформованості студентів про зміст поняття «диференціація навчання 
іноземних мов»; пізнавального інтересу та ставлення студентів нефілологічних 
спеціальностей до вивчення іноземної мови; наявності (і причин) психологічної 
напруженості під час розподілу на «слабку» і «сильну» підгрупи; самооцінки 
студентів свого рівня іншомовної підготовки. Окрім того, в рамках конята-
тувального експерименту проаналізовано ступінь і якість упровадження 
диференціації навчання викладачами вищих навчальних закладів у процес 
іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей. 

За результатами констатувального етапу встановлено, що 18 % студентів 
нефілологічних спеціальностей мали достатній рівень сформованості іншомовної 
комунікативної компетентності на I курсі, 56 % – середній та 26 % – низький; 
розподіл студентів здійснено за оцінками з предмета в школі або за результатами 
тестування; близько половини студентів (49 %) відчували напруженість і 
невпевненість під час переходу на навчання до «слабкої» групи; самооцінка 
рівня іншомовної підготовки студентів низька (68 %), оскільки більшість 
лексичних і граматичних понять раніше не було засвоєно; адекватне уявлення 
про основні поняття процесу диференціації мають тільки 64 % студентів. Але 
слід зазначити, що 91 % респондентів висловили відверте бажання підвищити 
рівень власної іншомовної підготовки, оскільки вважають, що в майбутній 
професійній діяльності їм будуть необхідні знання іноземних мов (більше 90 % 
опитуваних). Діагностика реалізації викладачами вищих навчальних закладів 
диференціації навчання у процесі іншомовної підготовки студентів 
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нефілологічних спеціальностей виявила фрагментарність і недостатній рівень 
готовності викладача до реалізації диференціації на заняттях. 

На формувальному етапі організовано навчання студентів відповідно до 
розробленої технології комплексної диференціації навчання іноземних мов 
студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Із 
метою реалізації розробленої технології в навчальному процесі вищої школи 
було створено експериментальні програми навчання професійно спрямованої 
іноземної мови, в яких закладено цілеспрямовану роботу з диференціації 
іншомовного дидактичного матеріалу в процесі вивчення загальної та фахової 
підмови, формування практичних навичок іншомовного спілкування й реалізації 
міжпредметної координації з метою підвищення рівня іншомовної комунікативної 
компетентності (володіння мовними знаннями і навичками, використання 
знань про культуру й особливості різних країн, навичками мовлення в про-
фесійному та побутовому спілкуванні) та утримання стійкого позитивного 
ставлення до вивчення іноземної мови за рахунок міжпредметної координації. 

Результати впровадження міжпредметної координації в навчання професійно 
спрямованої іноземної мови та фахових дисциплін в експериментальних 
групах (на факультетах економічних, екологічних, політичних, юридичних 
наук та соціальної роботи) засвідчили, що студенти цих груп, порівняно зі 
студентами контрольних груп, на 14 % свідоміше вживають соціально та 
культурно марковану лексику в продуктивному мовленні; на 7 % краще 
здатні включатися до нових ситуацій спілкування, працювати на новому 
мовленнєвому матеріалі та в нестандартних ситуаціях. Їхні навички вживання 
професійних термінів, що вимірювалися тривалістю часу для виконання завдань, 
на 5 % стійкіші, ніж у студентів контрольних груп. 

У ході формувального етапу дослідження з’ясовано, що кожен із визначених 
нами складників розробленої педагогічної технології взаємопов’язаний з іншими, 
а комплекс таких взаємодоповнювальних компонентів створює сприятливі 
умови для ефективного оволодіння іноземною мовою студентами нефілологічних 
спеціальностей у ході фахової підготовки у вищому навчальному закладі. 

Для впровадження авторських ідей та підтвердження висунутої гіпотези 
щодо ефективності технології комплексної диференціації навчання іноземної 
мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
було здійснено корекцію навчальних програм із метою диференціації 
дидактичного матеріалу та професійно спрямованого іншомовного спілкування; 
адаптацію тем з іноземної мови за професійним спрямуванням до тем, що 
вивчаються в рамках фахових дисциплін; розроблено навчально-методичний 
посібник та підготовлено диференційовані завдання і додаткові дидактичні 
матеріали для іншомовної підготовки студентів спеціальностей «Соціальна 
робота», «Економіка», «Екологія» та «Політологія». 

Перевірку рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності 
студентів нефілологічних спеціальностей у контрольних та експериментальних 
групах здійснено у процесі виконання поточного, проміжного та підсумкового 
контролю, що складалися із завдань, спеціально створених для визначення 
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рівня володіння іноземною мовою. Ефективність технології комплексної 
диференціації навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, порівняно з традиційним навчанням, перевірено під 
час виявлення готовності студентів до міжкультурного спілкування та написання 
есе, композицій, виконання творчих завдань з урахуванням фахової спрямованості, 
проведення презентацій, моделювання переговорів, рекламних кампаній, співбесід, 
заповнення рекомендацій, аплікаційних форм, інструкцій тощо. 

За допомогою показників загального коефіцієнта рівня сформованості 
іншомовної комунікативної компетентності студентів нефілологічних спеціаль-
ностей (m) було здійснено порівняння результатів діагностуючого (1 зріз), 
проміжного (2 зріз) та контрольного (3 зріз) оцінювання (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльні результати (за трьома зрізами) 

Рівні 
Експериментальна група Контрольна група 

1 зріз 2 зріз 3 зріз 1 зріз 2 зріз 3 зріз 
високий 0 0,04 0,16 0 0,01 0 
достатній 0,24 0,40 0,60 0,21 0,28 0,40 
середній 0,30 0,34 0,21 0,30 0,33 0,36 
низький 0,44 0,22 0,03 0,49 0,38 0,24 

Результати свідчать, що загальний коефіцієнт рівня сформованості іншомовної 
комунікативної компетентності значно виріс в експериментальній групі. Якщо 
до реалізації технології студенти не мали високого рівня, то вже на ІV-V курсі 
цей показник складав 0,16, за достатнім рівнем показник m піднявся з 0,24 до 
0,6. У контрольній групі більшість студентів залишилася з показником m = 42 
на середньому рівні. 

Динаміка рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності 
в експериментальних та контрольних групах свідчить, що студенти експери-
ментальної групи виконали завдання значно якісніше, ніж студенти контрольних 
груп. Результати експерименту продемонстрували підвищення ціннісного 
ставлення та утримання стійкого інтересу до вивчення іноземної мови, збільшення 
обсягу знань мовного характеру, свідомість використання набутих умінь та навичок 
комунікативної поведінки у повсякденному, академічному та професійному 
спілкуванні. 

Окрім поточного та підсумкового тестувань, що проведено викладачами у 
процесі навчання іноземної мови за експериментальними програмами, розроб-
леними на засадах технології комплексної диференціації навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів та міжпредметної координації, студентам було запропоновано заповнити 
аркуш самооцінювання. Виходячи з того, що в нашому дослідженні студент 
розглядається як суб’єкт власної навчальної діяльності, самоконтроль виступає 
в ролі інструмента для перевірки здійснення самоосвіти і саморозвитку, 
досягнення певних цілей та прогресу у навчанні. Кожен студент самостійно 
оцінює власні досягнення за допомогою такого аркуша самоперевірки після 
кожного модуля або наприкінці навчального курсу. 
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За результатами нашого дослідження студенти експериментальних груп 
із задоволенням заповнювали такі аркуші, розцінюючи їх як свідчення власного 
прогресу в опануванні іноземної мови, інструмент для виявлення прогалин у 
заняттях та орієнтир для вдосконалення своєї іншомовної комунікативної 
компетентності. В контрольних групах студенти з недовірою ставилися до 
заповнення таких аркушів самоперевірки, не сприймаючи їх як інструмент 
самопізнання та самокорекції. 

Використовуючи метод математичної статистики, було проаналізовано 
рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності студентів 
нефілологічних спеціальностей до початку експерименту та після його 
закінчення (див. табл. 2), що дозволило визначити статистично недостовірні 
відмінності між контрольними та експериментальними групами (p > 0,05) до 
розподілу студентів на типологічні групи та впровадження технології комплексної 
диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. 

Таблиця 2 
Рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності 

Спеціальності Група 
Середній бал 
до (  ± S) х

p1 
до експе-
рименту 

Середній бал 
після 

(  ± S) х

р2 
після 

експерименту 

Правознавство 
КГ (n = 28) 64,64 ± 25,86 

> 0,05 
(t = 1,53) 

68,04 ± 21,54 
< 0,05 

(t = 3,49) 

ЕГ (n = 31) 54,06 ± 27,19 64,29 ± 22,81 
< 0,05 

(t = 9,11) 

Політологія 
КГ (n = 26) 72,04 ± 19,97 

> 0,05 
(t = 0,81) 

76,34 ± 16,13 
< 0,05 

(t = 3,87) 

ЕГ (n = 27) 76,48 ± 19,87 83,00 ± 13,05 
< 0,05 

(t = 4,22) 

Соціальна робота 
КГ (n = 28) 71,46 ± 14,24 

> 0,05 
(t = 0,89) 

72,18 ± 13,57 
> 0,05 

(t = 1,86) 

ЕГ (n = 32) 67,41 ± 20,91 79,22 ± 14,86 
< 0,05 

(t = 7,01) 

Фінанси і кредит, 
економіка підпри-
ємства 

КГ (n = 22) 80,77 ± 12,87 
> 0,05 

(t = 0,44) 

82,50 ± 12,63 
< 0,05 

(t = 4,94) 

ЕГ (n = 24) 82,21 ± 8,95 87,91 ± 7,13 
< 0,05 

(t = 8,71) 

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

КГ (n = 21) 63,77 ± 10,87 
> 0,05 

(t = 0,48) 

78,50 ± 12,63 
< 0,05 

(t = 4,05) 

ЕГ (n = 23) 65,21 ± 8,95 87,91 ± 7,13 
< 0,05 

(t = 9,51) 

Результати формувального експерименту виявили статистично недостовірні 
результати (p > 0,05) лише в контрольних групах спеціальності «Соціальна 

Примітка: 

 – середнє арифметичне; 
S – середнє квадратичне відхилення; 
p1, р2 – рівень значимості. 

x
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робота», в той час як інші спеціальності показали статистично достовірні 
результати (p < 0,05), t від 3,49 до 4,94 в контрольних групах і t від 7,01 до 9,71 
в експериментальних групах. Тому підвищення рівня іншомовної підготовки 
студентів нефілологічних спеціальностей можна пояснити впливом 
експериментальної методики, пов’язаної з комплексною диференціацією 
навчання іноземних мов студентів вищих навчальних закладів.  

Таким чином, результати проведеного експерименту дають наочну картину 
більш високого рівня засвоєння знань та використання практичних умінь в 
експериментальних групах, ніж у контрольних, і можуть бути підставою для 
висновків про підвищення якості навчання з реалізацією технології комплексної 
диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, що свідчить про підтвердження висунутої наукової 
гіпотези. 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове рішення 

наукової проблеми, що виявляється в обґрунтуванні педагогічної технології 
комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, виявленні основних складників 
запропонованої технології та експериментальній перевірці ефективності її 
реалізації. Результати довели слушність висунутих припущень, підтвердили 
гіпотезу дослідження. Реалізовані мета і завдання дають підстави сформулювати 
висновки і запропонувати рекомендації щодо їхнього використання й 
практичного значення: 

1. На підставі порівняльного аналізу науково-методичної літератури, 
нормативних документів визначено, що диференціація навчання привертала 
увагу науковців у різні періоди розвитку суспільства, але диференціація 
навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів є однією з недостатньо розроблених проблем педагогічної 
теорії і потребує спеціального теоретичного аналізу. У сучасних умовах, 
коли суспільні вимоги до рівня іншомовної підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей кардинально підвищуються, а існуючий теоретико-практичний 
доробок не забезпечує їхньої реалізації, зазначена проблема набуває 
надзвичайної актуальності й потребує науково-практичного обґрунтування та 
дослідження. 

Здійснений аналіз психолого-педагогічної літератури та словникових 
тлумачень дозволив сформулювати власне узагальнююче визначення терміна, 
у якому акцентовано сутність і особливості розвитку зазначеного феномена. 
Під «диференціацією навчання» ми розуміємо врахування індивідуальних 
характеристик студентів, їхнього суб’єктного досвіду для організації відповідних 
тимчасових типологічних груп із метою створення оптимальних умов для 
розвитку задатків, нахилів, інтересів, самореалізації, що передбачає диференціацію 
змісту навчального матеріалу, методів і форм навчання іноземної мови у 
процесі фахової підготовки студентів. 
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2. У ході дисертаційного дослідження теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено технологію комплексної диференціації навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів, що передбачає розподіл студентів на динамічні типологічні групи, 
диференціацію іншомовного дидактичного матеріалу та диференціацію 
навчання професійно спрямованого спілкування іноземною мовою з опорою 
на міжпредметну координацію. 

При розподілі студентів на динамічні типологічні групи було враховано 
такі особливості студентів: здатність до навчання; навченість (рівень знань 
і навичок); працездатність, працелюбність, здоров’я; рівень пізнавальної 
самостійності та активності; ставлення до навчання, мотивація; характер 
вольового розвитку; темперамент тощо. 

У процесі іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей 
дидактичний матеріал представлений навчальним посібником та допоміжними 
автентичними матеріалами. Диференціацію іншомовного дидактичного матеріалу 
(основного та додаткового) доповнено використанням групових та 
індивідуальних методів роботи, комп’ютерних та інтерактивних технологій, 
різних за обсягом та складністю контрольних і тестових робіт, завдань для 
самостійної та домашньої підготовки тощо. Зазначені види роботи мають 
комунікативно спрямований характер, що сприяє підвищенню пізнавального 
інтересу студентів нефілологічних спеціальностей до вивчення іноземної мови. 

Диференціація навчання професійно спрямованого спілкування іноземною 
мовою дає можливість студентові у процесі роботи над професійною лексикою 
з кожної спеціальності (економіки, екології, соціальної роботи, політології, 
правознавства) використовувати реалії ділового життя та оволодівати навичками 
комунікативної поведінки в різноманітних ситуаціях професійного й ділового 
спілкування. Впровадження міжпредметної координації в навчанні фахових 
дисциплін та професійно спрямованої іноземної мови дозволяє студентам 
більш глибоко вивчити фахові дисципліни, порівняти існуючі українські та, 
наприклад, німецькі вимоги до соціального захисту населення, українські й 
американські виборчі системи, економічні показники розвитку агропромислового 
комплексу України та Канади тощо. 

3. Для успішної реалізації диференціації навчання професійно спрямованої 
іноземної мови в навчальному процесі вищого навчального закладу було 
розроблено дидактичні матеріали з іноземної мови за професійним спрямуванням 
для студентів спеціальностей «Правознавство», «Політологія», «Соціальна 
робота», «Економіка», «Екологія» та удосконалено існуючі плани і програми 
за рахунок уведення диференціації в навчання іноземних мов студентів-
нефілологів. Розроблені дидактичні матеріали уможливили створення навчально-
методичного посібника з різними за змістом професійно спрямованими текстами 
та диференційовані за обсягом, складністю і змістом завдання основного й 
додаткового циклів з урахуванням інтеграції елементів змісту ряду дисциплін 
(міжпредметна координація) з основними та додатковими диференційованими 
завданнями. Запропонований нами навчальний посібник «English for Law 
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Students» представляє основні галузі українського права текстами та завданнями, 
що охоплюють програму вивчення правових дисциплін у вищій школі. У 
роботі з посібником діє формула: лексика – фразова єдність – текст. Визначено 
орієнтовну загальну послідовність роботи: нові лексичні одиниці – текст – 
вживання в стандартних ситуаціях – творчі завдання, що передбачає систему 
диференційованих вправ, додаткового дидактичного матеріалу, методичних 
прийомів та форм роботи. Система завдань містить дотекстові, текстові та 
післятекстові вправи й відповідає діагностико-підготовчому, змістовно-
процесуальному та контрольно-коригувальному етапам організації навчально-
пізнавальної роботи студентів. Матеріали даного посібника використано у 
процесі експериментальної роботи. 

4. На основі проведеної дослідно-експериментальної апробації технології 
комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів було сформульовано теоретичні 
висновки й запропоновано методичні рекомендації для викладачів щодо 
впровадження комплексної диференціації у процес іншомовної підготовки 
студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Результати експериментального дослідження відтворюють стійку позитивну 
динаміку зростання фахових знань студентів, охоплених експериментом, що 
засвідчив рівень навченості в експериментальних групах значно вищий та 
стабільніший, ніж у контрольних. Аналіз досягнень студентів експериментальних 
груп підтвердив положення про ефективність технології комплексної 
диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, яка створює широке поле для творчої діяльності, 
збільшує розмовні можливості кожного студента, дає змогу наблизити процес 
навчання до природних умов професійної діяльності та організувати фронтальні, 
групові й індивідуальні форми навчання, швидко переходити від одного до 
іншого виду роботи, диференціювати додатковий іншомовний дидактичний 
матеріал та використовувати кілька програм для навчання в одній аудиторії, 
беручи до уваги типологічні особливості кожного, що є надзвичайно важливим 
для формування професійної компетентності студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Отримані в ході експерименту дані дають змогу зробити висновок про 
правочинність гіпотези дослідження щодо ефективності реалізації технології 
комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. Технологію, розроблену автором, 
можна успішно використовувати в навчальному процесі вищої школи. 

Науково обґрунтовані результати дослідження дозволили розробити 
методичні рекомендації для вищих навчальних закладів щодо впровадження 
в навчальний процес комплексної диференціації навчання професійно спрямованої 
іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей; посилити співро-
бітництво викладачів кафедр професійно орієнтованих дисциплін із метою 
забезпечення міжпредметної координації. 
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Здійснене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів іншомовної 
підготовки студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
Подальший науковий пошук з цієї проблеми доцільно спрямувати на 
дослідження диференціації змістового наповнення професійно спрямованого 
іншомовного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей і механізмів 
забезпечення міжпредметної координації в навчанні фахових дисциплін та 
професійно спрямованої іноземної мови у вищому навчальному закладі. 


