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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Колковский И. В. 

Применение элементов разноуровневого обучения на уроках русского 

языка в V классе (на примере раздела «Синтаксис и пунктуация») 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Савко И. Э. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка, включающего 

31 наименование. 

Полный объём работы – 56 страниц печатного текста. 

Ключевые слова: ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, ВНУТРЕННЯЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, ВНЕШНЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, 

РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПЯТЫЙ КЛАСС. 

Объект исследования – процесс обучения синтаксису и пунктуации на 

уроках русского языка в 5-м классе с применением элементов 

разноуровневого обучения. 

Предмет исследования – система разноуровневых упражнений для 

обучения синтаксису и пунктуации в 5-х классах с разнородным составом 

учащихся. 

Цель дипломного исследования – описать систему применения 

элементов разноуровневого обучения на уроках русского языка в 5 классе 

при изучении синтаксиса и пунктуации. 

Методы исследования: анализ  научной литературы по теме 

исследования; наблюдение за образовательным процессом в учреждениях 

общего среднего образования; экспериментально-опытное обучение на 

основе разработанной методики. 

Полученные результаты и их новизна. Определена специфика 

использования элементов разноуровневого обучения при традиционной 

системе обучения русскому языку в классах с разнородным составом 

учащихся  в учреждениях общего среднего образования; разработана система 

разноуровневых упражнений и заданий по синтаксису и пунктуации для 

уроков русского языка в 5 классе. 

Рекомендации по внедрению. Материалы и результаты исследования 

могут быть использованы в практике преподавания русского языка в 5-х 

классах учреждений общего среднего образования; на спецсеминарах и 

спецкурсах по методике преподавания русского языка в учреждениях 

высшего образования. 

 

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Калкоўскі І. В. 

Прымяненне элементаў рознаўзроўневага навучання на ўроках рускай 

мовы ў V класе (на прыкладзе раздзела “Сінтаксіс і пунктуацыя”) 

Навуковы кіраўнік – кандыдат педагагічных навук, дацэнт Саўко І. Э. 

Структура дыпломнай працы. Дыпломная работа складаецца з 

уводзін, дзвюх глаў, заключэння, бібліяграфічнага спісу, які ўключае 

31 найменне. 

Поўны аб'ём работы – 56 старонак друкаванага тэксту. 

Ключавыя словы: ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ, УНУТРАНАЯ 

ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ, ЗНЕШНЯЯ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ, 

РОЗНАЎЗРОЎНЕВАЕ НАВУЧАННЕ, ПЯТЫ КЛАС. 

Аб'ект даследавання – працэс навучання сінтаксісу і пунктуацыі на 

ўроках рускай мовы ў 5-м класе з прымяненнем элементаў рознаўзроўневага 

навучання. 

Прадмет даследавання –  сістэма рознаўзроўневых практыкаванняў 

для навучання сінтаксісу і пунктуацыі ў 5-х класах з неаднародным складам 

навучэнцаў. 

Мэта дыпломнага даследавання – апісаць сістэму прымянення 

элементаў рознаўзроўневага навучання на ўроках рускай мовы ў 5 класе пры 

вывучэнні сінтаксісу і пунктуацыі. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз навуковай літаратуры па 

тэме даследавання; назіранне за адукацыйным працэсам ва ўстановах 

агульнай сярэдняй адукацыі; эксперыментальна-доследнае навучанне на 

аснове распрацаванай методыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Вызначана спецыфіка выкарыстання 

элементаў рознаўзроўневага навучання пры традыцыйнай сістэме навучання 

рускай мове ў класах з неаднародным складам навучэнцаў ва ўстановах 

агульнай сярэдняй адукацыі; распрацавана сістэма рознаўзроўневых 

практыкаванняў і заданняў па сінтаксісе і пунктуацыі для ўрокаў рускай 

мовы ў 5 класе. 

Рэкамендацыі па ўкараненні. Матэрыялы і вынікі даследавання 

могуць быць выкарыстаны ў практыцы выкладання рускай мовы ў 5-х класах 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі; на спецсемінарах і спецкурсах па 

методыцы выкладання рускай мовы ва ўстановах вышэйшай адукацыі. 

 

 



ABSTRACT 

 

Project Supervisor – Сandidate of Pedagogical Sciences, Assistant professor        

Savko I. Е. 

 

Structure of the thesis. The thesis consists of an introduction, two chapters, 

conclusion, a bibliographic list, including 31 titles. 

The full volume of work – 56 pages of printed text. 

Key words: DIFFERENTIATION, INTERNAL DIFFERENTIATION, 

FOREIGN DIFFERENTIATION, DIFFERENTIAL TRAINING, FIFTH GRADE. 

The object of the study is the process of  teaching syntax and punctuation 

at the lessons of the Russian language in the 5th grade with the use of elements of 

different levels of teaching. 

The subject of the study is a system of multilevel exercises for teaching 

syntax and punctuation in the 5th grade within a diverse groups of pupils. 

The purpose of the diploma research is to describe the system of applying 

elements of different levels of teaching  at the Russian language lessons in the 5th 

grade when studying syntax and punctuation. 

Research methods: analysis of scientific literature on the research topic; 

observation of the educational process in the institutions of general secondary 

education; empirical and experimental training on the basis of the developing 

methodology. 

The results obtained and their novelty. The specifics of the use of 

elements of different levels of teaching in the traditional system of teaching the 

Russian language in classes with a diverse groups of students at the institutions of 

general secondary education are determined; a system of different levels of 

exercises and tasks on syntax and punctuation for the Russian language lessons in 

the 5th grade was developed. 

Recommendations for implementation. The materials and results of the 

research can be used in the practice of teaching Russian in the 5th grade at 

the institutions of general secondary education; in special seminars and special 

courses on the methodology of teaching Russian at the institutions of higher 

education. 

 


