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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ САМОСТІЙНО-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

The article defines the essence of the concepts of "individualization" and "differentiation" in the process of 
foreign languages teaching, and analyzes individual strategies on various grounds. The individual-psychological 
peculiarities of students are described and important aspects of the teacher’s work in the process of foreign languages 
teaching are revealed.  
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Визначено сутність понять «індивідуалізація» та «диференціація» у процесі викладання іноземних мов, 
проведено аналіз індивідуальних стратегій за різними ознаками. Охарактеризовано індивідуально-психологічні 
особливості студентів та розкриті важливі аспекти роботи педагога в процесі викладання іноземних мов. 

Ключові слова: індивідуалізація, диференціація, індивідуальні стратегії, самостійно-пізнавальна 
діяльність, іноземні мови.  

 

Застосування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності дозволяє 
підвищити ефективність навчальної діяльності студентів за рахунок індивідуалізації процесу 
навчання. Для цього необхідно створити умови, що відповідають індивідуально-
психологічним особливостям особистості, надають можливість знаходити власні оптимальні 
засоби пристосовуватись до навчання  

та є сприятливими для засвоєння навчального матеріалу. В своїй роботі ми 
проаналізуємо різні форми індивідуалізації та диференціації навчання, що застосовувалися 
протягом тривалого часу у вітчизняній та західній педагогіці, а також звернемося до 
важливих аспектів в роботі педагога в процесі викладання іноземних мов.  
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Питання ролі та місця індивідуалізації навчання усебічно висвітлювалося у наукових 
роботах таких видатних вчених-педагогів як С.Архангельський, В.Біблер, Л.Виготський, 
А.Гебос, І.Унт, С.Рубінштейн, Б.Теплов та ін. Поняття «індивідуальні стратегії» набуває 
досить широкого діапазону трактування у працях В.Артемов, І.Зимньої, Є.Ільїна, А.Ішкова, 
О.Леонтьєва, М.Ляховицького, С.Ніколаєвої, С.Максименко, О.Малихіна, А.Миролюбова, 
І.Рахманова, М.Вайсбурда, Н.Гальскової та багатьох інших педагогів. 

Терміни «індивідуалізації» та «диференціації» у науковому просторі з’явилися досить 
давно, але проблемою постає взаємозаміна даних понять. Застосування того чи іншого 
терміну в різних ситуаціях зумовлена здебільшого певною традицією чи домовленістю [3; 6]. 

«Педагогічна енциклопедія» [9] надає наступне визначення індивідуалізації 
«…організація навчального процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу навчання 
враховує індивідуальні відмінності тих, хто навчається, рівень розвитку їх здібностей до 
навчання». Згідно наведеного визначення, ті, хто навчається поєднуються в групи за 
спільними якостями, але індивідуальні особливості окремо кожного студента не 
враховуються. 

Цікавими стосовно процесу індивідуалізації навчання є дослідження професора 
О.Малихіна. Так, на думку вченого навчальні стратегії з точки зору «комплексного явища 
відносно різних дій, прийомів, технік, підходів у процесі розв’язання навчальної проблеми» 
відграють ключову роль в процесі самостійно-пізнавальної роботи [8]. Формуючи 
індивідуальні стратегії необхідно з'ясувати, від яких індивідуально-психічних особливостей 
залежить досягнення головної цілі, як правильно користуватися навчально-методичним 
матеріалом для всебічного розвитку студентів, їх теоретичної і практичної підготовки. 
Беручи до уваги той факт, що в процесі організації самостійно-пізнавальної діяльності 
викладач повинен виявляти і використовувати індивідуальні особливості студентів, автор 
акцентує на тому, що необхідно забезпечити такі умови, які б сприяли формуванню 
позитивних моральних властивостей особистості студентів і згладжуванню та «олюдненню» 
негативних. 

Аналізуючи світовий педагогічний досвід застосування індивідуальних стратегій, ми 
стикнулися з тим, що в США під поняттям «індивідуалізація» розуміють всі форми та 
методи врахування індивідуально-психологічних особливостей особистості [14]. Інші автори 
вважають індивідуалізацію стратегією навчання, що може виявлятися як в мінімальній 
модифікації при навчанні в групах так і в повній незалежній самостійності навчання; в зміні 
темпу, мети та засобів навчання; в варіантах застосування індивідуалізації як по деяким 
дисциплінам, так і по всіх предметах, також в певних частинах навчального матеріалу. 

Європейська педагогічна думка спирається на те, що індивідуалізація, перш за все, 
стосується вдосконалення самостійно-пізнавальної діяльності студентів в залежності від їх 
індивідуально-психологічних особливостей [12]. Зокрема французьки науковці чітко 
відрізняють індивідуальну роботу та індивідуалізацію. Перша стосується виконання 
студентами одних і тих самих завдань, а друга має справу з окремо обраними для кожного 
студента. Натомість німецькі вчені сходяться у думці з американськими колегами стосовно 
індивідуалізації, але уточнюють, що вона виступає окремим випадком диференціації [13]. 

Дослідивши світовий педагогічний досвід вивчення проблеми індивідуалізації 
навчання перейдемо до розгляду індивідуальних стратегій, що ґрунтуються на 
індивідуально-психологічних особливостях особистості. 

До розуміння поняття «індивідуальні стратегії» особистості зробила свій внесок і 
психолого-педагогічна наука:  що лежить в їх основі, чому виникають  і які існують 
індивідуально-психологічні відмінності, як відбувається розвиток і зміна  цих стратегій 
особистості в процесі навчальної діяльності [1; 4]. Кожна людина має індивідуальні 
особливості, які впливають на спосіб життя, взаємини з іншими та взагалі на будь-яку 
діяльність. 

Тому, професор О.Малихін [8] систематизував наявні уявлення про визначальні 
характеристики навчальних стратегій та їхні функції в едукаційному процесі і, таким чином, 
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дійшов висновку, що застосовуючи індивідуальні стратегії навчання студенти набувають 
більшої незалежності та самостійності не тільки в процесі навчання, а й в майбутній 
професійній діяльності. На думку вченого «врахування індивідуально-психологічних 
особливостей студентів сприяє розвитку їх творчої індивідуальності, актуалізують 
значущість подальших досліджень щодо впровадження стратегій навчання у фахову 
підготовку студентів. В умовах зменшення годин на аудиторні заняття студент повинен 
вміти чітко оцінити ситуацію, вибрати відповідні стратегії навчання та проконтролювати їх 
ефективність». В даному випадку не обійтись без стійкої мотивації. 

Для того, щоб зрозуміти які мотиви складають основу індивідуальних стратегій 
самостійно-пізнавальної діяльності студентів спочатку треба визначити мотиви вступу до 
ВНЗ. У науковому просторі визначаються різні мотивуючі фактори, які змінюються в 
залежності від різноманітних аспектів, в тому числі економічних та соціальних перетворень, 
що відбуваються в державі та світі [2; 7; 10; 11; 15]. Ми підтримуємо думку Є.Ільїна [5], який 
вважає, що існують мотиви, що залишаються постійними протягом тривалого часу, серед 
яких виділяють такі: прагнення молодої людини належати до студентської молоді, 
важливість та престиж обраної професії, а також те, на скільки професія відповідає творчим 
нахилам та колу інтересів особистості.  

Також, цікавим видається той факт, що мотиви юнаків та дівчат суттєво 
відрізняються. Дівчата на перше місце ставлять важливість професії для суспільства, а також 
майбутнє місце роботи та прибуток. Натомість юнаки спираються на власні нахили, традиції, 
а також матеріальне забезпечення професії. 

Також, згідно дослідженням Є. Ільїна [5] серед навчальних мотивів можна виділити 
чотири основні групи: «професійні», «особистого престижу», «прагматичні» та 
«пізнавальні». Цікавим видається той факт, що в залежності від курсу навчання різні групи 
мотивів стають більш або менш важливою. Так на початку навчання домінуючим мотивом 
виступає «професійний», на другому курсі на перший план виходить «особистісний 
престиж», а в подальшому ці мотиви об’єднуються і на четвертому курсі до них ще 
додається «прагматичний». «Професійні» і «пізнавальні» мотиви зумовлюють успішність 
навчання, а «прагматичні» притаманні для студентів з низькою успішністю. 

Підсумовуючи проаналізовані вище поняття, можна зробити висновок, що важливим 
фактором ефективної організації самостійно-пізнавальної діяльності студентів є 
індивідуалізація, що передбачає врахування індивідуально-психологічних особливостей 
особистості. Для підвищення рівня такої діяльності необхідно тренувати загальні розумові 
дії та використовувати різноманітні види розумової діяльності, стимулювати мотивацію 
навчання, використовувати як традиційні так і сучасні інноваційні технології для оптимізації 
індивідуальних стратегій навчання. 
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STEM-ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ОСОБИСТОСТІ В РАМКАХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕЛЕКТ 

УКРАЇНИ»  
 

У статті розглянуто шляхи впровадження STEM-освіти у навчально-виховний процес. На основі 
численних досліджень проаналізовано погляди науковців щодо використання STEM-освіти як засобу розвитку 
творчих здібностей. Визначено, що завдання прикладної спрямованості та винахідницькі задачі є потужним 
засобом для розвитку творчих здібностей учнів. Охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток 
творчих здібностей учнів: асоціативність, діалектичність та системність мислення.  

Ключові слова: STEM-освіта, мислення, здібності, уява, інтелект, творчість, творча уява, 
винахідницькі задачі.  

 

The article discusses ways of introducing STEM-education in the educational process. Based on numerous 
studies analyzed the views of scientists on the use of STEM-education as a vehicle for creativity. It was determined that 
the application orientation and inventive problem is a powerful tool for the development of creative abilities of students. 
If was the factors that characterized the factors that development of creative abilities of students, associative, 
dialectical and systemic thinking. 

Keywords: stem-education, creativity, intelligence, primary education, imagination, thinking, ability, inventive 
problems. 
 

Постановка проблеми. У багатьох розвинутих країнах світу все більшої популярності 
набуває STEM-освіта, як перетин науки (Science), технології (Technology), інженерії 
(Engeneering) та математики (Math). У докладі ЮНЕСКО наголошується: «STEM – це 


