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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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Цель магистерской диссертации – описание методики применения 

элементов разноуровневого обучения на уроках русского языка в 5 классе. 

Актуальность магистерской диссертации. При преподавании 

русского языка в классах с разнородным составом учащихся возникает 

противоречие между фронтальными формами обучения и индивидуальными 

способами учебно-познавательной деятельности школьников. Внедрение 

элементов разноуровневого обучения позволит уменьшить эти противоречия 

и осуществлять учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

пятиклассников, что будет способствовать лучшему усвоению материала 

отстающими учениками и создавать условия для самореализации сильных 

учащихся. 

Объект исследования – процесс обучения русскому языку в 5-м 

классе с применением элементов внутренней дифференциации.  

Предмет исследования – система разноуровневых упражнений по 

русскому языку для 5-х классов с разнородным составом учащихся. 

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 для уроков русского языка в 5 классе. 

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. 

Структура магистерской диссертации. Магистерская работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 47 наименований. 

Полный объѐм работы – 75 страниц печатного текста. 

 

 

 

 

 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Ключавыя словы: ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ, УНУТРАНАЯ 

ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ, ЗНЕШНЯЯ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ, 

РОЗНАЎЗРОЎНЕВАЕ НАВУЧАННЕ, РУСКАЯ МОВА, ПЯТЫ КЛАС. 

Мэта магістарскай дысертацыі – апісанне методыкі прымянення 

элементаў рознаўзроўневага навучання на ўроках рускай мовы ў 5 класе. 

Актуальнасць магістарскай дысертацыі. Пры выкладанні рускай 

мовы ў класах з разнастайным складам вучняў узнікае супярэчнасць паміж 

франтальнымі формамі навучання і індывідуальнымі спосабамі вучэбна-

пазнавальнай дзейнасці школьнікаў. Укараненне элементаў рознаўзроўневага 

навучання дазволіць паменшыць гэтыя супярэчнасці і ажыццяўляць 

навучальны працэс з улікам індывідуальных асаблівасцяў пяцікласнікаў, што 

будзе спрыяць лепшаму засваенню матэрыялу слабымі вучнямі і ствараць 

умовы для самарэалізацыі моцных навучэнцаў. 

Аб'ект даследавання – працэс навучання рускай мове ў 5-м класе з 

прымяненнем элементаў унутранай дыферэнцыяцыі. 

Прадмет даследавання – сістэма рознаўзроўневых практыкаванняў па 

рускай мове для 5-х класаў з разнастайным складам навучэнцаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Вызначана спецыфіка выкарыстання 

элементаў рознаўзроўневага навучання пры традыцыйнай сістэме навучання 

рускай мове ў класах з разнастайным складам вучняў ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі; распрацавана сістэма рознаўзроўневых практыкаванняў і 

заданняў для ўрокаў рускай мовы ў 5 класе. 

Матэрыялы і вынікі даследавання могуць быць выкарыстаныя 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. 

Структура магістарскай дысертацыі. Магістарская праца складаецца 

з уводзін, дзвюх глаў, заключэння, бібліяграфічнага спісу, які ўключае 47 

найменняў. 

Поўны аб'ѐм работы – 75 старонак друкаванага тэксту. 

 

 

 

 

 

 

 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Key words: DIFFERENTIATION, INTERNAL DIFFERENTIATION, 

EXTERNAL DIFFERENTIATION, DIFFERENT LEARNING, RUSSIAN 

LANGUAGE, FIFTH CLASS. 

The purpose of the master's thesis is to describe the methodology for 

applying the elements of multilevel education in Russian language lessons in 

the 5th grade. 

The relevance of the master's thesis. When teaching the Russian language 

in classes with a diverse composition of students, a contradiction arises between 

frontal forms of learning and purely individual ways of educational and cognitive 

activity of students. The introduction of elements of multilevel training will reduce 

these contradictions and implement the educational process taking into account 

the individual characteristics of fifth graders, which will contribute to better 

assimilation of material by lagging students and create conditions for the self-

realization of strong students 

The object of study is the process of teaching the Russian language in 

the 5th grade with the use of elements of multilevel education. 

The subject of the study is a system of multilevel exercises in the Russian 

language for 5th grades with a diverse composition of students. 

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

elements of multilevel education in the traditional system of teaching the Russian 

language in classes with a heterogeneous composition of students in institutions of 

general secondary education is determined; a system of multilevel exercises and 

tasks for the lessons of the Russian language in grade 5 has been developed. 

The materials and results of the study can be used in the practice of teaching 

the Russian language in 5 classes of institutions of general secondary education; at 

special seminars and special courses on the methodology of teaching the Russian 

language in institutions of higher education. 

The structure of the master's thesis. Master's work consists of 

introduction, two chapters, conclusion, bibliography, which includes 47 items. 

The total amount of work is 75 pages of printed text. 

 


