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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ 

У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВСТРІЇ 

  
Анотація. У статті досліджується проблема індивідуалізації та 

диференціації навчання у навчальних закладах Австрії; показано вплив 
міграційних процесів на трансформацію змісту освіти; проаналізовано 
особливості впровадження індивідуалізації та диференціації навчання; 
визначено подальші перспективи розвитку процесів індивідуалізації і ди-
ференціації у вітчизняній системі освіти. 

 
Ключові слова: індивідуалізація, диференціація, навчання, розвиток, 

навчальний заклад, Австрія. 
 
Постановка проблеми. Інтенсивні міграційні процеси, які відбу-

ваються сьогодні в Західній Європі, здатні впливати на розвиток полі-
культурного середовища кожної країни та трансформувати зміст освіти 
відповідно до потреб багатомовного суспільства. Становлення полікуль-
турного суспільства сприяє модернізації системи освіти європейських 
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країн, зокрема Австрії і України. Наявність різних національностей усере-
дині однієї країни вимагає уважного ставлення до організації навчально-
виховного процесу: врахування неоднорідності культури і традицій, пси-
хологічних особливостей, швидкості сприйняття та засвоєння знань; вмі-
ння аналізувати навчальний матеріал, осмислювати інформацію та ін. 
Це призводить до необхідності побудови навчально-виховного процесу 
на засадах впровадження індивідуалізованого та диференційованого під-
ходів. В умовах стрімкого міграційного потоку в Австрії процеси інди-
відуалізації та диференціації навчання зорієнтовані на максимальне ви-
явлення потенціалу індивіда, здатного до конкуренції.  

У вітчизняній системі освіти спостерігаємо на практиці елементи 
впровадження індивідуалізованого та диференційованого підходів у нав-
чанні. Звернення до досвіду реалізації принципів індивідуалізації і дифе-
ренціації навчання в Австрії зумовлено низкою чинників (вимоги щодо 
конкурентоспроможності випускників і міжнародна співпраця країн у 
науковій, освітній, економічній та культурних сферах та ін.), і передусім 
тим, що зміни у системі освіти привели до суттєвого поліпшення якості 
її діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема індивідуалі-
зації та диференціації навчання є предметом дослідження багатьох євро-
пейських вчених, таких як Г.-Й. Гербер, О. Ельбрехт, Т. Нарос, Г. Шварц, 
К. Шрак, І. Унт (Unt, 1990; Dorninger & Schrack, 2008; Herber, 1998; 
Klemun, Lackner-Ibesich, & Rampetsreiter, 2008; Olivier, 2005; Schrack, 
Schwarz, & Narosy, 2010). Теоретичні засади впровадження методів інди-
відуалізації навчання в Австрії всебічно висвітлено в працях австрійсь-
ких учених, таких як К. Хагшпіль і К. Хеллінг (Hagspiel & Helling, 2007). 
Окремі аспекти з питань диференціації процесу навчання в загальній сис-
темі освіти вивчали вітчизняні та зарубіжні вчені: В. Єремєєва (Yeremieieva, 
2015), К. Мекінен (Mäkinen, 2014), М. Макаровіч, Т. Голоб (Makarovič & 
Golob, 2013), П. Пош (P. Posh), та ін. Сконцентруємо увагу на тому, що 
більшість європейських дослідників та педагогів схиляються до думки, 
що індивідуалізація набула нових орієнтирів: реалізації компетентнісного 
підходу, створення нової парадигми поведінки, зміни у методиці викла-
дання (значення приділяється індивідуальним методам навчання).  

Організація навчально-виховного процесу у вітчизняній системі ос-
віти спрямована на пошук шляхів максимальної індивідуалізації освіт-
нього процесу, що є важливою метою навчання, спрямованою на розви-
ток індивідуального потенціалу досягнень, максимальне врахування ін-
тересів, потреб і здібностей студентів, виявлення та прояву творчих здіб-
ностей індивіда. Використання методів індивідуалізації навчання необ-
хідне для успішної організації навчально-виховного процесу, розвитку 
професійних, особистісних якостей і вмінь індивіда (Olivier, 2005, с. 6).  
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Отже, мета статті – аналіз процесів індивідуалізації та диферен-
ціації навчання, їх вплив на розвиток особистісних цінностей студентів 
у навчальних закладах різного типу Австрії. 

На думку Г.-Й. Гербера, індивідуальна форма навчання є таким ви-
дом навчальної діяльності, в якому здійснюється індивідуальний підхід 
до індивідуумів з урахуванням їхніх професійних інтересів. Індивідуальна 
модель навчання розглядає роботу студентів закладів вищої освіти в 
умовах самостійного опрацювання навчального матеріалу із друкованою 
інформацією, технічними засобами та засобами масової комунікації. Ця 
форма навчання вважається видом взаємної діяльності викладача й учня, 
студента. При цьому роль викладача полягає у спрямуванні пізнаваль-
ного інтересу особистості, виборі засобів і прийомів навчання, спостере-
женні за процесом виконання завдань, коригуванні недоліків і створенні 
психологічно сприятливого клімату на занятті (Herber, 1998, с. 60–62). 

З огляду на потреби сучасної Австрії (наприклад, ринкові, освітні 
та ін.), П. Пош уважає, що вищезгадана форма навчання забезпечує ін-
дивідуальний розквіт потенціалу продуктивності молоді. Водночас інди-
відуальна форма навчання допомагає викладачеві встановити темп діяль-
ності студентів, способи організації занять, особливості вияву творчих 
здібностей під час самостійного виконання проектних робіт і добір ін-
дивідуального обсягу роботи шляхом диференційованого підходу (Posch, 
2009, с. 2). 

У проектах «Індивідуалізація навчання. Нова освіта у процесі елек-
тронного навчання в гетерогенних громадах» (Individualisieren lernen 
Neues Lernen in heterogenen Lerngemeinschaften mit E-Learning) та «25+» 
(Initiative 25plus – individuelllernenundlehren) індивідуалізація розглядається 
як один з основних принципів системи освіти Австрії, яка відобража-
ється у самостійному плануванні студентами навчального часу, виборі 
фахового напряму навчання, додаткових предметів. Форми занять, які 
сприяють індивідуалізації навчання, окреслюються значним діапазоном 
вибору типів завдань (лабораторні, проектні) та становлять види діяльності 
від партнерських до різноманітних колективних творчих робіт (Schrack, 
Schwarz, & Narosy, 2010, с. 14–28). Австрійські дослідники К. Хагш-
піль і К. Хеллінг звертають увагу на необхідність впровадження різного 
типу інтернет-технологій і методів організації навчальної діяльності з 
використанням пошукових систем, які сприятимуть розвитку компетен-
цій (Hagspiel & Helling, 2007, с. 7).  

Вітчизняні вчені вважають, що процес індивідуалізації навчання 
спрямовується на виявлення індивідуальних якостей людини та розвиток її 
особистісних цінностей, які формуватимуть світогляд індивіда, здатного 
до конкуренції. Індивідуалізація навчання побудована на основі врахува-
ння уже набутих індивідуальних якостей особистості та є тенденцією роз-
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витку системи освіти (з метою вдосконалення навчально-виховного про-
цесу) (Yeremieieva, 2015).  

Як вважає І. Ченг, процес індивідуалізації ставить акцент на інди-
відуальному розвитку особистості, її ініціативності, внутрішній мотива-
ції, спонукаючи до самореалізації. Індивідуалізація в освіті уможливлює 
розвиток природного потенціалу в технологічному, економічному, соці-
альному, політичному, культурному й освітньому напрямах. Основною 
метою індивідуалізації у світлі трансформацій в суспільстві вважається 
впровадження індивідуального підходу у навчально-виховному процесі; 
введення навчальних програм для дітей з особливими потребами, мето-
дів і форм організації навчання; мотивація до самонавчання протягом 
життя (Cheng, 2005, с. 29–34). 

Підкреслимо, що І. Унт розглядає індивідуалізацію навчання як 
урахування певних індивідуальних якостей особистості в різних видах 
діяльності; це впровадження форм і методів навчання, спрямованих на 
розвиток індивідуальних якостей, умінь і навичок індивіда задля фор-
мування груп і класів відповідно до інтересів і темпу засвоювання нав-
чального матеріалу; це шлях у навчально-виховному процесі, скерова-
ний на розвиток самостійної роботи студентів (Unt, 1990, с. 8).  

У проекті «Індивідуальне навчання: нові знання в гетерогенних 
навчальних групах з е-навчанням» («Individualisieren lernen Neues Lernen 
in heterogenen Lerngemeinschaften mit E-Learning», 2008) індивідуаліза-
ція навчання розглядається як взаємодія вчителя і учня (студента) за до-
помогою використання індивідуальних методів навчання та сучасних 
інформаційних технологій на заняттях (Schrack, Schwarz, & Narosy, 2010, 
с. 12; Klemun, Lackner-Ibesich, & Rampetsreiter, 2008). Навчання такого 
виду уможливлює проведення індивідуальних занять он-лайн (наприклад, 
за допомогою Skype).  

У праці «Майбутнє (е-) навчання – стратегія індивідуалізації нав-
чання засобами е-навчання й е-портфоліо» (Future) Learning – a strategy 
for individualisation in learning by e-learning and e-portfolios) індивідуалі-
зацію навчання розглянуто як процес, що привласнює риси розвитку су-
часного суспільства. Педагоги К. Дорнінгер і К. Шрак вважають, що ін-
дивідуалізація навчання здійснюється у диференційованих гетерогенних 
групах (Dorninger & Schrack, 2008, с. 2–3). Це забезпечує ефективну 
взаємодіяльність вчителя і студента, діагностику успішності особистості, 
творчу самореалізацію, формування ключових компетентностей у нав-
чально-виховному процесі. 

У вітчизняній системі освіти впровадження індивідуалізації навча-
ння у навчально-виховному процесі надає можливості розвитку нових 
напрямів навчання: філологічний (білінгвальні школи), фізичний (спор-
тивний), психолого-педагогічний, філософський та ін. Формування таких 
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напрямів навчання вимагає проведення певних реформ у навчальних 
закладах різного типу: реструктуризацію, яка передбачає зміни фінансу-
вання; стандартизацію змісту освіти; запровадження професійної практики 
та диференціацію навчання.  

Згідно з науковими поглядами К. Цекль, диференціація навчання 
уможливлює розкриття інтелектуального потенціалу й ефективне стиму-
лювання навчальної діяльності особистості. Істотного значення набуває 
те, що диференційоване навчання передбачає активізацію внутрішньої 
мотивації індивіда до навчання шляхом запровадження однакових мето-
дів, завдань, вправ (проте відмінного рівня складності) для студентів із 
несхожими характерами і неоднаковим темпом засвоюваності матеріалу 
(Zekl, 2006, с. 4).  

Диференціація здійснюється за двома напрямами: 
– організаційна диференціація: розподіл на групи і підгрупи; ут-

ворення груп за статтю (переважно приватні релігійні гімназії); впровад-
ження різних методів навчання (індивідуальні, інтерактивні ін.); органі-
зація груп відповідно до фізичних потреб (слух, зір); розподіл завдань 
на заняттях за темами і групами (кожна група може виконувати відмінні 
завдання у межах одного заняття); формування груп за метою органі-
зації навчання (групи з однаковою успішністю, продуктивністю діяль-
ності учнів); 

– дидактична (освітня) диференціація: розподіл відповідно до стилю 
навчання (шляхи здобування знань); створення груп з відмінним темпом 
навчання (у групах пропонуються багаторівневі завдання на заняттях 
для тих, хто повільно або швидко опановує новий навчальний матеріал); 
диференціація за мотивацією до навчання (розрізняються учні з низьким 
і високим рівнем мотивації: з низьким – отримують завдання, які ґрун-
туються на досвіді; з високим – виконують творчі задачі) (Posch, 2009, 
с. 14–18; Klemun, Lackner-Ibesich, & Rampetsreiter, 2008).  

Звернімо увагу на те, що на розвиток процесів індивідуалізації та 
диференціації навчання в Австрії вплинула (ще у 2006 р.) низка рефор-
маційних процесів у змісті гуманітарної освіти. За підтримки Міністер-
ства Освіти, Науки і Культури Австрії розроблено програму «Майбутнє 
освіти – Школа 2020» («Zukunft der Bildung – Schule 2020»), авторами 
якої є група австрійських науковців: М. Кірхер-Кохль (М. Kircher-Kohl), 
В. Едер (W. Eder), П. Хартель (P. Härtel) та ін. (Härtel, Culen, & Eder, 
2006). 

Програма «Школа 2020» складається з комплексу дій, спрямованих 
на здійснення реформ у системі освіти Австрії. Відповідно до теоретич-
них засад програми, навчальний заклад має бути «школою життя і дос-
віду» і сприйматися як джерело отримання необхідної інформації, корис-
ної у майбутньому. Обʼєктом реформування, згідно з програмою, є не 
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структура шкільної системи, а ідеологічна місія навчального закладу як 
соціальної установи.  

Основна увага «Школи 2020» зосереджується на тому, що резуль-
татом реформування системи освіти повинно бути впровадження мето-
дів індивідуалізації та диференціації навчання, використання новітніх пе-
дагогічних технологій у навчально-виховному процесі, які розвивають еко-
номічне мислення, медіа-грамотність, креативність, індивіда тощо (Härtel, 
Culen, & Eder, 2006, с. 27).  

Вихідні положення програми свідчать про те, що сутність рефор-
маційних процесів передбачає: виявлення природного потенціалу дитини; 
формування та розвиток низки компетенцій (мовної, інтеркультурної, 
соціальної ін.); профорієнтацію на вищому ступені навчання у середніх 
закладах різного типу; підвищення кваліфікаційного рівня вчителів; кон-
центрацію контролю та управління навчальними закладами; здобуття якіс-
ної освіти та знань відповідно до світових освітніх стандартів (Härtel, 
Culen, & Eder, 2006, с. 28–31). 

Зазначимо, що реформування у змісті середньої гуманітарної освіти 
Австрії зосереджено на мовній освіті. Причиною цього є збільшення 
кількості іноземців, які проживають на території країни. Приблизно 50 % 
учнів у школах і студентів ЗВО не є носіями німецької мови. 

Висновки. Отже, індивідуалізація і диференціація навчання – взає-
моповʼязані процеси, які спрямовують навчально-виховний процес на 
надання можливостей для творчої реалізації особистості, виявлення здіб-
ностей до навчання, формування ключових компетентностей, розвиток 
умінь та навичок, використання раніше засвоєного знання. Упровадже-
ння індивідуалізації навчання зорієнтовано на визначення потенціалу 
особистості, її/його здібностей до самостійного опрацювання матеріалу 
та врахування умов, у яких здійснюється навчально-виховний процес. 
Диференціація надає можливості у навчанні: створення груп відповідно 
до мотивації індивіда; розподіл груп (або класів) за інтересами; диферен-
ціація за соціальними формами (робота у групах або самостійно з обме-
женням часу на виконання завдань).  

Перспективами подальшого дослідження можна вважати особли-
вості впровадження індивідуалізації та диференціації навчання у вітчиз-
няних і зарубіжних навчальних закладах різного типу. 
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INDIVIDUALIZATION AND DIFFERENTIATION OF LEARNING 

IN THE PROCESS OF PERSONALITY DEVELOPMENT 
IN DIFFERENT EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

(SCHOOLS AND UNIVERSITIES) OF AUSTRIA 
 

Abstract. The article deals with the problem of individualization and 
differentiation of learning in educational establishments of Austria (schools 
and universities). The development of multicultural society conduces to the 
modernization of education system in European countries, in particular, 
Austria and Ukraine with migration flows affecting the content of educational 
transformation. It focuses on the importance of different nationalities existence 
within one country that requires a careful attitude to the organization of 
educational process.  

It is necessary to take into consideration the dissimilarities in cultures 
and traditions, religion and society standards (rules of social behaviour), 
psychological and physiological peculiarities of individuals. Due to these 
facts there is a need to build the educational process on the basis of indi-
vidualized learning. Individualization refers to the meeting of students’ learning 
needs. Individualization starts with the proper correlation of teachers’ instruc-
tions and individual learners’ abilities. Individualized learning environment is 
aimed at the implementation of different teaching forms and methods in the 
educational process. Differentiation of learning is based on the students’ 
learning skills. It also involves the group formation according to the gender, 
physical needs and motivation. It adjusts the style and needs of learning, 
ways of acquisition of knowledge. In the context of migration flows in 
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Austria, the processes of individualization and differentiation of learning 
have become more concentrated on maximizing the individuals’ potential.  

In Ukraine it concentrates on the practical implementation of individua-
lized and differentiated approaches in education. The number of factors such 
as requirements for the competitiveness of graduates and international 
cooperation of countries in the scientific, educational, economic and cultural 
spheres have led to the changes in our education system. The article also 
scrutinizes directions for the future research of individualization and dif-
ferentiation of learning in our system of education. 

 
Keywords: individualization, differentiation, learning, development, 
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