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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті проаналізовано значення та сутність диференціації навчання, здійснено аналіз поняття «дифе-
ренціація» та суміжних з ним понять. Зазначається, що диференціація освітнього процесу дає можливість 
ефективно забезпечити особистісно орієнтований підхід у навчанні, посилити мотивацію здобувачів освіти. 

Проаналізовані поняття «диференціація», «диференційований підхід» та «диференційоване навчання». 
З’ясовано, що сутність цих понять полягає у врахуванні індивідуальних (навчальних, психологічних та ін.) осо-
бливостей здобувачів освіти, передбачає розподіл учнів/студентів на групи для максимального врахування їхніх 
інтересів, диференціацію елементів та змісту освіти на основі певних критеріїв. Висвітлено підходи до дифе-
ренціації елементів освітнього процесу. Диференціацію можна здійснювати на макро-, мезо- та мікрорівні. Вона 
буває зовнішня та внутрішня, елективна та селективна. 

Зазначається, що диференціація навчання здійснюється у різних напрямах. Зокрема, можна змінювати зміст 
освіти за сталих форм та методів навчання. З іншого боку, можна змінювати методику викладання за сталих 
обсягів навчального контенту. Висвітлено основні напрями диференціації навчальних завдань за допомогою змі-
ни складності завдань та дозованої допомоги здобувачам освіти.

Ефективність упровадження диференційованого навчання в освітній процес повинна передбачати дотри-
мання певних умов. Виявлено, що для реалізації диференційованого навчання всередині академічної групи слід 
здійснювати розподіл на невеликі групи на основі моніторингу індивідуальних особливостей здобувачів освіти. 
Також необхідно проводити постійне оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Велике значення має готов-
ність викладача/вчителя до організації диференційованого навчання. У подальших дослідженнях передбачаєть-
ся вивчити вплив диференціації навчання на ефективність організації самостійної роботи здобувачів освіти.

Ключові слова: диференціація навчання, особистісно орієнтований підхід, освіта, варіативність.
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DIFFERENTIATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

The article analyzes the meaning and content of learning differentiation, reviews the concept of “differentiation” and 
related concepts. It is noted that the differentiation of the educational process provides an opportunity to ensure effectively 
a person-centered learning approach and to increase the motivation of students.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 3, 2021286

Педагогiка

The concepts of “differentiation”, “differentiated approach” and “differentiated learning” have been analyzed. It has been 
found that the essence of these concepts is to take into account the individual (educational, psychological, etc.) characteristics 
of students and it involves dividing students into groups to maximize their interests, differentiation of elements, and content 
of education based on certain criteria. Approaches to differentiation of the educational process elements have been covered. 
Differentiation can be performed at the macro-, meso- and microlevels. It is external and internal, elective and selective.

It is noted that the differentiation of training is carried out in different directions. In particular, it is possible to change 
the content of education with sustainable forms and methods of teaching. On the other hand, it is possible to change the 
method of teaching with constant amounts of educational content. The main directions of educational task differentiation 
by changing the complexity of tasks and limited assistance to students are highlighted.

The effectiveness of differentiated learning introduction in the educational process must provide certain conditions 
compliance. It has been revealed that the implementation of differentiated learning within the academic group should 
include dividing into small groups based on monitoring the individual characteristics of students. It is also necessary to 
conduct a continuous assessment of applicants’ academic achievements. The readiness of a teacher/lecturer to organize 
differentiated learning is important. Further research expects the investigation of the learning differentiation impact on 
the effectiveness of the organization of students’ independent work.

Key words: differentiation of education, person-centered approach, education, variability.

Постановка проблеми. Нині в Україні ство-
рено сприятливі умови для гуманізації вищої 
школи, що передбачає особистісну зорієнтова-
ність та повагу до особистості здобувача освіти 
та його людської гідності. Переорієнтація про-
цесу навчання на особистісно орієнтовану форму, 
коли освітній процес здійснюється з урахуванням 
природних здібностей та особливостей кожної 
особистості, дасть змогу розвинути індивіду-
альність здобувачів вищої освіти, їх пізнавальну 
активність та самостійність. Частину цих завдань 
можна вирішити за допомогою диференціації 
освітнього процесу.

Аналіз досліджень. Аналіз науково-методич-
ної літератури свідчить про те, що елементи інди-
відуалізації та диференціації використовуються 
у багатьох сучасних освітніх системах. Це є 
об’єктивною тенденцією, що сприяє всебічному 
розвитку особистості та її підготовці до сучасних 
умов. Наукові та методичні розвідки відображені 
у працях відомих науковців, таких як О. Бугайов, 
І. Осмоловська, Г. Селевко, І. Унт, В. Якіман-
ська. Сучасні дослідники М. Пісоцька, Л. Шев-
чук, С. Хатунцева досліджували понятійний 
апарат диференціації навчання, зокрема терміни 
«індивідуалізація», «диференціація», «диферен-
ційований підхід», «диференціація навчання». 
О. Шпарик досліджувала підходи американських 
учених до забезпечення диференціації навчання. 
Питання диференціації самостійної роботи здо-
бувачів вищої освіти відображені у дослідженні 
С. Шарова. Незважаючи на значну кількість 
праць, присвячених цьому питанню, потребує 
уваги висвітлення особливостей диференціації 
освітнього процесу.

Мета статті – проаналізувати понятійний 
апарат диференціації навчання, розглянути 
окремі напрями забезпечення диференціації 
змісту освіти.

Виклад основного матеріалу. На думку 
Д. Сандс та Г. Беккер, коли розглядається група 
однорідних здобувачів освіти, які «думають одна-
ково», в основному «діють однаково» або «живуть 
однаково», всі вони характеризуються пізнаваль-
ними, емоційними та фізичними відмінностями 
у своєму розвитку, розрізняються у соціально-
економічному, культурному, мовному та етніч-
ному аспектах тощо. Як наслідок, така група буде 
завжди різнорідна (Sands, 2004: 27). І. Деркач 
вважає, що здобувачі вищої освіти, особливо на 
початковому етапі навчання, мають різний рівень 
загальноосвітньої підготовки, що посилюється 
їхніми індивідуальними якостями та здібностями, 
власними інтересами та потенційними можливос-
тями (Деркач, 2008: 43). Така відмінність пояс-
нюється об’єктивними причинами, серед яких 
можна виділити забезпеченість шкіл кваліфікова-
ними педагогічними працівниками, рівень матері-
ального та навчально-методичного забезпечення 
закладу освіти тощо. 

Аналіз досліджень зарубіжних науковців, що 
здійснила О. Шпарик, підтвердив неефектив-
ність ідентичного підходу до навчання здобувачів 
освіти (Шпарик, 2017: 17). Проблему врахування 
індивідуальних навчальних особливостей здобу-
вачів освіти можна вирішити за рахунок упрова-
дження в освітній процес диференціації навчання. 
Крім реалізації особистісно орієнтованого під-
ходу, упровадження диференціації дасть можли-
вість підвищити інтелектуальний та професій-
ний потенціал здобувачів вищої освіти, посилити 
мотивацію через більш раціональне використання 
їхніх навчальних можливостей, варіативності 
форм і методів навчання.

Є декілька підходів до трактування поняття 
«диференціація навчання» та суміжних з ним 
понять. Під цим поняттям розуміється процес у 
сучасній освіті, що забезпечує різноманітність 
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форм навчання та дозволяє максимально врахо-
вувати індивідуальні можливості, інтереси та 
нахили, ціннісні та професійні орієнтації здобу-
вачів освіти (Дичківська, 2004: 337). До суттєвих 
ознак диференціації навчання, що розглядається 
дослідниками як умова ефективного особистісно 
орієнтованого навчального процесу (Макарова, 
2014: 70), можна віднести поділ здобувачів освіти 
на типологічні групи, врахування їхніх індивіду-
альних навчальних особливостей, розподіл змісту 
та форм освіти (Пісоцька, 2015: 227) залежно від 
мети диференціації.

Безпосередньо із поняттям «диференціація» 
пов’язане поняття диференційованого підходу, 
що передбачає активний педагогічний вплив на 
групу студентів зі схожими ознаками, визначення 
структури, змісту та обсягу навчальної інформації 
з урахуванням навчальних досягнень та психоло-
гічних відмінностей здобувачів освіти (Пісоцька, 
2015: 228) в умовах індивідуальної або колектив-
ної форм організації освітнього процесу (Шевчук, 
2020: 221). Він значно спрощує роботу викладача 
зі здобувачами вищої освіти різної начальної під-
готовки, оскільки дає можливість застосовувати 
методи та форми для певної групи студентів, 
яка розподілена за окремими критеріями. Тобто 
диференційований підхід є способом реалізації 
особистісно орієнтованого навчання, яке займає 
проміжне положення між фронтальною навчаль-
ною роботою зі всією групою та індивідуальними 
заняттями з окремим здобувачем освіти. 

Реалізацією диференційованого підходу є 
диференційоване навчання, що трактується як 
урахування індивідуальних особливостей здобу-
вачів освіти в межах одного класу/групи (Шпа-
рик, 2017: 17); поділ їх на групи на основі значу-
щих для навчального процесу загальних критеріїв 
(Гончаренко, 1997: 95), зокрема освітніх потреб, 
нахилів та інтересів (Хатунцева, 2011: 187). Слід 
зазначити, що такий підхід дозволяє комплек-
сно підійти до організації освітнього процесу, 
визначити складність та темп навчання, а також 
відповідні форми, методи та засоби навчання 
для кожної з диференційованих груп здобувачів 
освіти (Шевчук, 2020: 222), підвищити комуні-
кативні здібності, стимулювати самостійність та 
командну роботу в класі/групі. 

Диференціація за своєю суттю передбачає 
поділ елементів та змісту освіти на основі певних 
критеріїв. Її можна здійснювати на макрорівні 
(створення різних типів закладів освіти), мезо-
рівні (створення різних паралелей класів на основі 
відповідних критеріїв) та макрорівні (робота з різ-
ними групами здобувачів освіти у межах одного 

класу) (Макарова, 2014: 69). Також диференціацію 
можна поділити на зовнішню (організація спецш-
кіл, класів з поглибленим вивченням предметів, 
корекційних груп, факультативів тощо) та вну-
трішню (Ілініцька, 2017: 32) (у межах однієї групи 
для кожного студента, з огляду на його індивіду-
альні особливості, визначається найбільш раці-
ональний характер роботи на занятті). Згідно з 
іншим підходом, наявна елективна та селективна 
диференціація. Елективна (гнучка) диференціа-
ція передбачає вільний вибір студентами предме-
тів для їх подальшого вивчення на базі переліку 
обов’язкових дисциплін. Селективна (жорстка) 
система отримала назву «фуркація», яка перед-
бачає вибір тих або інших напрямів (профілів) 
у закладі освіти після закінчення єдиного блоку 
дисциплін (Бугайов, 1991: 10). 

Критеріями розподілу здобувачів освіти на 
групи можуть бути розумові здібності, навчальні 
успіхи, пізнавальні інтереси. Всередині однієї 
групи здобувачів освіти відбувається диференціа-
ція змісту освіти через диференціацію складності 
навчальних завдань та диференціацію допомоги з 
боку викладача у разі виконання завдань одного 
змісту (Шаров, 2011: 152). В. Рижова пропонує 
змінювати зміст навчального процесу, а мету, 
форми та методику навчання залишити без змін 
(Рыжова, 2003: 59). З іншого боку, Ю. Борисова 
та І. Гребеньов вважають, що учні повинні засво-
ювати однаковий зміст навчального матеріалу 
однакового рівня складності, а диференціювати 
потрібно методику проведення занять з урахуван-
ням психологічних характеристик особистості, 
які найбільшою мірою характеризують пізна-
вальну діяльність (Борисова, 2003: 99). Аналіз 
вищезазначених підходів до диференціації сту-
дентів та учнів свідчить про їх різноманітність. 
Ми вважаємо, що ефективність різних підходів до 
диференціації освітнього процесу визначається 
матеріальними та часовими чинниками, залежить 
від диференційованих груп, специфіки навчальної 
дисципліни, наявності відповідного навчально-
методичного забезпечення тощо. 

Слід зазначити, що диференціація системи 
освіти пройшла довгий шлях у своєму розвитку та 
набула великого поширення. Однак не слід думати, 
що її впровадження в освітній процес обов’язково 
спричинить підвищення його ефективності. Це 
можливо досягти тільки за умови дотримання 
певних вимог. О. Шпарик звертає увагу на такі 
принципи практичної реалізації диференційова-
ного навчання, як: моніторинг індивідуальних осо-
бливостей здобувачів освіти та їх гнучкий поділ 
на групи; постійне та об’єктивне оцінювання  
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навчальних досягнень здобувачів освіти та відпо-
відна корекція змісту та процесу (Шпарик, 2017: 20). 

Крім того, диференціація освітнього процесу 
передбачає готовність викладача до такої форми 
навчання та висуває додаткові вимоги до профе-
сійної підготовки: накопичення інформації щодо 
індивідуальних і навчальних особливостей здо-
бувачів освіти на основі поточного та підсумко-
вого оцінювання; складання диференційованих 
навчальних завдань; диференціація студентів 
на групи за вибраними критеріями; формування 
стійкої навчальної мотивації, активності та само-
стійності здобувачів освіти; допомога під час 
виконання завдань у разі потреби; контроль за 
виконанням навчальних завдань тощо.

Своєю чергою здобувачі вищої освіти під час 
здійснення диференційованої освітньої діяльності 
вибирають рівень навчального завдання; усвідом-
люють його мету; визначають обсяг знань та умінь, 
які підлягають засвоєнню; добирають методи 

та прийоми; шукають необхідний теоретичний 
та практичний матеріал; виконують навчальне 
завдання; здійснюють самоперевірку; оформлю-
ють та захищають результати своєї діяльності.

Отже, диференціація освітнього процесу дає 
можливість ефективно забезпечити особистісно 
орієнтований підхід у навчанні. Це досягається 
через урахування індивідуальних навчальних, 
психологічних та інших особливостей здобува-
чів освіти, їх розподіл на групи, диференціацію 
змісту та форм освіти тощо. Напрямами диферен-
ціації навчальних завдань є диференціація склад-
ності завдань та допомоги здобувачу освіти під час 
їх виконання. Ефективність диференційованого 
навчання всередині групи залежить від педаго-
гічної майстерності викладача та його готовності 
до такої форми організації освітнього процесу. 
У подальших дослідженнях передбачається дослі-
дити вплив диференціації навчання на ефектив-
ність самостійної роботи здобувачів освіти.
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