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Дыферэнцыяцыя школьнай адукацьп — i прыкмета, i патрабаван- 
не нашага часу. Усведамленне гэтага узмацняе шкавасць да яе як з бо
ку настауHiкау-практыкау, так i з боку вучоных — педагогау, пахола- 
гау, метадыстау, пс1хаф1з1ёлагау, урачоу-гтешстау, сацыёлагау. 
У прапануемым артикуле разглядаюцца некаторыя педагапчныя ас
пекты дыферэнцыяцьй школьнай адукацьп.

Дыферэнцыяцыя адукацьп спрыяе павышэнню разнастайнасщ 
навучання, што разглядаецца як «неабходная умова яго уетошпвасщ i 
стабшьнасщ», якая забяспечвае «магчымасць выбару i наступнага ад- 
бору найбольш эфектыуных стратэпй i тэхналогш» [7. С. 10].

Патрэбнасць у дыферэнцыяцьн узткае тады, кал1 адукацыя перат- 
вараецца у сацыяльны шстытут. Так, у XVIII — пачатку XX ст. галоу- 
ным1 падставам1 дыферэнцыяцьн расшскай сютэмы школьнай адука- 
цьй бьип: а) саслоуны характар грамадсюх адносш, я и  вызначау 
узровень навучання юных прадстаушкоу розных сацыяльных груп; 
б) сукнаванне свецкай i царкоунай улад, якое абумовша наяунасць у 
адукацыйнай сютэме свецюх i духоуных школ, што адрозтвалюя 
зместам адукацьп; в) галшовая аргашзацыя навуи i T3XHiKi, у адпавед- 
H a c u i  з якой ажыццяулялася падрыхтоука спецьципстау у ствараемых 
навучальных установах. Характар прадастауляемай падрыхтоую выз- 
начауся таксама полам вучняу.

Галоунай падставай дыферэнцыяцьп навучальнага працэсу з ’яуля- 
люя шдывщуальныя здольнасш дзяцей. На неабходнасць утку гэтых 
здольнасцей указвал1 мнопя дзеячы адукацьп, вядомыя ceaiM гуманю- 
тычным падыходам да справы выхавання падрастаючага пакалення 
(М. В. Ламаносау, М. I. HaeiKoy, К. Дз. Ушынсга, М. I. Шрагоу,
B. I. Вадавозау, У. Я. Стаюнш, П. Ф. Лесгафт, Л. М. Талстой, 
А. М. Астрагорсю, П. Ф. Капцерау, В. П. Вахцерау, П. П. Блонси).

Як аказалася, частка з вышэйназваных падстау дыферэнцыяцьн 
школьнай адукацьп мела мшучы характар. Так, пасля 1917 г. школа 
стала свецкай, бессаслоунай, з сумесным навучаннем дзяцей абодвух 
полау. Дзве падставы, як паказвае анал1з адукацыйнай практыю, з’яу- 
ляюцца шварыянтнымь Гэта — галшовая пабудова навуковых ведау 
i культуры у цэлым, а таксама шдывщуальныя асабл1васщ вучняу, яюя 
праяуляюцца у навучальным працэсе, уплываюць на яго цячэнне i 
ул1чваюцца у iM.
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У розныя перыяды паслякастрычнщкай ricTopbii крашы працэсы 
дыферэнцыяцьп у школьнай адукацьп дзейшчал1 з неаднолькавай ci- 
лай, што абумоул1валася щэалапчным1 устаноукам1 у грамадстве у той 
або шшы пстарычны перыяд. 3 ул1кам гэтага у паслякастрычнщкай 
псторьи дыферэнцыяцьп школы можна вылучыць некалыа этапау.

Першы этап (1918—1934 гг.) — час эксперыментавання у адукацьп, 
у тым л1ку пошук аптымальных шляхоу ажыццяулення дыферэнцыя- 
цьн школы. У адукацыйнай практыцы гэтага перыяду з’явипся прафе- 
с1янальныя ухшы, стваралюя праграмы-макЫмумы (для школ з 
добрым! умовам1 працы) i праграмы-мш1мумы (для школ з дрэнньпш 
Умовам1 працы); атрымала распаусюджванне клубная работа, был1 
адкрыты доследна-паказальныя школы, доследныя станцьп, пры- 
значаныя для адбору i распаусюджання перадавога педагапчнага 
вопыту.

Спын1мся крыху больш падрабязна на практыцы стварэння школ 
з прафеаянальны\п yxinaMi. Рашэнне аб гэтым прынята у 1924 г. 
Прафес1янальны\и абвяшчал1ся восьмая i дзевятая трупы другой сту
пень Работа па прафеаянал1зацьп была выкл1кана патрэбнасцю 
народнай гаспадарю у кадрах. Асноунынп прафухшам1 з’яулял1ся: пе- 
дагапчны, кааператыуны, сельскагаспадарчы, 1ндустрыяльны, экана- 
м1чны, мастацки медыцынск!. Пры гэтым школы з кааператыуным 
ух1лам падзялял1ся на кааператыуна-саматужныя, кааператыуна- 
рахунканодныя, кааператыуна-бухгалтарск1я. К 1927 г. у восьмай i дзе- 
иитнй трупах другой ciyncHi рыхтавалюя дашкольныя работнш, нас- 
layniKi пачатковай школы, б!бл1ятэкары, работн1ю спажывецкай i 
ссльскагаснадарчай кааиерацьм, служачыя адмЫстрацыйна-гаспа- 
дарчых устаноу |13. С. 130].

Друп этап (1934 г. — першая палавша 50-х гг.) характарызуецца 
Узмацненнем цэнтрал!зацьп у адукацьп, паусюдным укараненнем 
класна->фочнай сютэмы. Для усёй крашы бьш устаноулены адиныя 
тыпы агульнаадукацыйнай школы: пачатковая, няпоуная сярэдняя, 
сярэдняя. Пачатковая школа мела у ceaim складзе чатыры класы (I— 
IV), няпоуная сярэдняя — сем класау (1—VII), сярэдняя — дзесяць 
класау (I—X). Уся гэта работа праводзшася у адпаведнасц1 з партый- 
на-урадавай пастановай «Аб структуры пачатковай i сярэдняй школы 
у СССР» (1934).

Намаганш педагогау — тэарэтыкау i практыкау — наюроувалюя на 
пошук шляхоу удасканалення навучальна-выхаваучай работы. Адным
3 ix была рэал1зацыя !ндывщуальнага падыходу да вучняу. Адзначала- 
ся, што «большасць настаун1кау пры планаванш урока не ул1чвае iH- 
дывщуальных асабл1васцей дзяцей, арыентуючыся на так званага 
«сярэдняга вучня» [12. С. 16]. Пры стварэнш дыдактычнага матэрыя- 
лу для вучняу з розным узроунем падрыхтоук1 выкладчыкам рэкамен- 
давалася прымяняць якасны (а не колькасны) падыход. Якасны пады- 
ход мае на увазе пасшьны мМмум работы для слабых вучняу i больш 
складаныя заданni для моцных, бо апошн1х элементарныя веды не за- 
даволяць [9. С. 106].
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У 1938/39 навучальным годзе узшкла пытанне аб неабходнасш 
пэунага раздзялення на старэйшай ступеш сярэдняй школы. У адпа- 
веднасщ з планам рэаргашзацьи меркавалася адкрыць сельскагаспа- 
дарчыя, прамыслова-тэхшчныя, транспартныя, педагапчныя класы. 
Таюм чынам, рэформа павшна была закрануць тольга прафеаяналь- 
ную падрыхтоуку вучняу i не закранала пры гэтым асноу навук. Аанак 
з прычыны вайны праект рэал1заваны не быу.

У ваенны i пасляваенны перыяды галоунай праблемай школьнай 
адукацьп стала павышэнне якасш ведау вучняу, пераадоленне непас- 
пяховасщ i друга год H iuTB a. У той жа час на парадах дня было пастау- 
лена пытанне аб фуркацьй старэйшага звяна сярэдняй школы [6]. Яго 
актуальнасць вызначалася шэрагам фактарау, сярод яюх галоуны — 
неабходнасць лепшай падрыхтоую юнакоу i дзяучат да паступлення у 
ВНУ. Было зауважана, што мнопя школьнга з цяжкасцю адаптуюцца 
да умоу навучання у ВНУ: адным, адпаведна выбранаму факультэту, 
патрабавалася больш ведау па гумаштарных прадметах, друпм — па 
прыродазнаучых, матэматыцы. Тэта дыктавала неабходнасць у «нека- 
торым узмацненш выкладання або прадметау гуман1тарнага цыкла, 
або прадметау ф1э!ка-матэматычнага цыкла у старэйшых класах 
сярэдняй школы» [6. С. 29]. Прыхитьшю падобнай дыферэнцыяцьп 
сцвярджал1, што «сютэматычны характар школьнага курса 3yciM не аз- 
начае, што навучальны план не павшен л1чыцца з асабл1вым1 iH- 
тарэсам1 вучняу да таго або шшага навучальнага прадмета або групы 
прадметау, прадастауляючы iM магчымасць больш паглыбленых ведау 
удадзенай галше» [6. С. 30].

Трэщ этап (канец 50-х гг. — 1966 г.) характарызуецца актыуным 
укараненнем дыферэнцыяцьп у практыку работы школ. У гэты 
перыяд была зроблена спроба ажыццявщь дыферэнцыяцыю зместу 
адукацьп у школах з вытворчым навучаннем. Вучням прапаноувалася 
выбраць пэуны напрамак вытворчага навучання, у адпаведнасщ з 
яйм  вызначауся перашк спецпрадметау, а таксама карэкц1равауся 
змест агульнай адукацьп. Пры правядзенн1 дадзенай рэформы был1 

дапушчаны некаторыя недаробю, сярод як1х — зн1жэнне узроуню 
агульнаадукацыйнай падрыхтоук] школьн1кау, перагрузка праграм 
вытворчага навучання, недаулк магчымасцей школы для яго эфек- 
тыунага ажыццяулення. Усё гэта стала падставай для прыняцця у 
1966 г. рашэння аб прыдачы прафес!янальнай падрыхтоуцы не усе- 
агульнага, а выб(ральнага характару, у залежнасш ад узроуню наву- 
чальна-вытворчай базы школы.

На пачатак 60-х гг. прыпадае перыяд актыуных пошукау шляхоу 
пераадолення непаспяховасц1 i другагоднщтва, аб чым сведчаць 
шматлпая працы, прысвечаныя гэтай праблеме [2, 3, 4, 8, 11, 14, 
15, 18].

Чацвёрты этап (1966—1985 гг.) характарызуецца стабшьнасцю у 
ажыццяуленн1 дыферэнцыяцьп школьнай адукацьп. 3 1967/68 наву
чальнага года у школах сташ наладжваць факультатывы па выбару 
вучняу. Адкрылюя класы з паглыбленым тэарэтычным i практычным
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вывучэннем шэрага прадметау — для авалодання рабятам1 веда Mi i на
выкам) на павышаным узроуш, развщця творчых здольнасцей у адпа- 
веднасщ з штарэсам! i схЬтьнасцямь фарм1равання умоу для свядома- 
га выбару будучай npa(J)ecii. 1снаванне таюх класау сябе апраудала. 
Эфектыунасць навучання у ix дасягалася высокая. Аднак яны бьии 
нешматгпюя, a nepaniK вывучаемых паглыблена прадметау — невя- 
лш м.

Пераважная большасць школьшкау наведвала агульнаадукацый- 
ныя класы, займалася па адзшых падручшках, што сведчыла аб абме- 
жаванасш працэсау дыферэнцыяцьп у школе таго часу. Гэта цалкам 
адпавядала тагачасным щэалапчным прыярытэтам, якая зводзшся да 
таго, што савсцкая школа адзшая i таму павшна даваць yciM вучням 
аднолькавую падрыхтоуку. Настаушкам дазвалялася дыферэн- 
цыраваць толью прыёмы навучання — для таго, каб прывесш ycix  
школьшкау да авалодання праграмным матэрыялам. Тым не менш 
значны аб’ём прапаноуваемай (нфармацьи вучням1 не засвойвауся.

У другой палав)не 60-х—70-х гг. бьии апубл1каваны BbiHiKi некаль- 
ых даследаванняу па праблемах павышэння паспяховасщ школьн1кау 
[1, 5, 10, 16,17, 19]. У ix  абагульняуся вопыт, назапашаны раней. Разам 
з тым колькасць публ1кацый практычных работн1кау па гэтай тэме i c -  
тотна зшзшася, што магло сведчыць аб затуханш u iK a B a c u i да яе. 
Дырэктыуныя ж органы патрабавал1 ад школ высок1х паказчыкау ака- 
дэм1чнай паспяховасц! вучняу. Вымушанае завышэнне адзнак прывя- 
ло да ix  дэвальвацьи, перамоп працэнтаманп У школе.

3 прычыны неабходнасщ у абавязковым парадку на аднолькавым 
y 3 p o y n i  вывучаць усе прадметы мнопя вучн1, асабл1ва схшьныя да гу- 
ман1тарных навук, был1 пазбаулены магчымасщ удзяляиь неабходную 
ува!-у тым дысцыплшам, да як1х яны адчувал1 шкавасць. Так1м чынам, 
добры намер даць школьн1кам шырокую адукацыйную падрыхтоуку 
вьшвауся у сваю процшегласць: рабяты не паспявал1 своечасова 
раскрыць уласныя здольнасш i разв1ць ix. Усё гэта зн1жала ц1кавасць 
дзяцей да вучобы, адмоуна адб!валася на эфектыунасц1 усёй школьнай 
адукацьи. Прынятыя у 1984 г. дакументы аб рэформе агульнаадука- 
цыйнай i прафес1янальнай школы фактычна сведчыл! аб прызнанн1 
юраун1цтвам крашы праблем, яыя y 3 H iio ii.

Другая палав1на 80-х гг. азнаменавалася распрацоукай новага па- 
дыходу да ажыццяулення дыферэнцыяцьп, нацэленага на павышэнне 
яе эфектыунасш. Ён прынцыпова адрозн1вауся ад традыцыйнага, 
згодна з якш  дыферэнцыяцыя закранала тольк1 прыёмы навучання, 
закл1каныя забяспечыць засваенне yciMi школьн1кам1 на аднолькавым 
узроуш yнiфiкaвaнaгa зместу адукацьи. У адпаведнасш з новым пады- 
ходам кожны вучань меу права вывучаць любы школьны прадмет на 
узроуш, яю дыктавауся яго магчымасцям1 i жаданням1. Гутарка, таим 
чынам, iu ia a  аб рознаузроуневай дыферэнцыяцьп зместу адукацьп. Гэ
та быу рэвалюцыйны крок у айчыннай педагапчнай навуцы, яю свед- 
чыу аб распаусюджанасцй дыферэнцыяцьп на усе баю адукацыйнага 
працэсу. Ён стау магчымы дзякуючы палпыцы дэмакратызацы1
6

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



грамадскага жыцця, якую пачало ажыццяуляць тагачаснае юраунщ- 
тва кра1ны.

Магчымасць абмяркоуваць i рэал1зоуваць на практыцы щэю роз- 
наузроуневай адукацьп сведчыць аб надыходзе новага, пятага этапа у 
ricTopbii школьнай дыферэнцыяцьп. Пачауся ён у 1985 г. i працягваец- 
ца па цяперашш дзень. За гэты час адбьипся ютотныя змены ва усёй 
школьнай адукацьп. Дыферэнцыяцыя прызнана адным з фактарау, 
яюя забяспечваюць удасканаленне навучання. Сёння яна ахошивае 
усе ярусы школьнай адукацьп, што дае падставы разглядаць дыферэн- 
цыяцыю як складана аргашзаваную з’яву, падзяляемую на тры кампа- 
ненты: дыферэнцыяцыю агульнай сярэдняй адукацьп (прафшза- 
цыю), унутрышкольную дыферэнцыяцыю, дыферэнцыраванае наву- 
чанне. Кожны з гэтых кампанентау мае сваю пабудову. Так, першы з ix 
складаюць профш прадастауляемай вучням адукацьп, вылучаныя на 
падставе структуры сучасных ведау; друп — формы навучальнай рабо
ты, нацэленыя на а) папауненне незасвоенага праграмнага матэрыя- 
лу, б) задавальненне павышаных пазнавальных патрэбнасцей вучняу 
(факультатывы, спецсемшары, спецкурсы, класы перадпрофшьнай 
падрыхтоую); трэщ — рознаузроуневы змест навучання, дыферэн- 
цыраваныя прыёмы, формы навучання у ix аптымальных суадносшах, 
сродю дыферэнцыраванага навучання.

Кожны з кампанентау дыферэнцыяцьп школьнай адукацьп займае 
сваё месца i выконвае уласщвыя яму функцьп. Першаступенную ролю 
пры гэтым адыгрывае дыферэнцыраванае навучанне, паколью яно 
пав1нна ажыццяуляцца на ycix ступенях школы, у класах як разнарод- 
нага, так i аднароднага па узроуню падрыхтоуы вучняу саставу.

Ажыццяуленне дыферэнцыраванага навучання — задача надзвы- 
чай цяжкая. За мнопя гады страчаны вопыт работы з улжам узроуню 
падрыхтоую вучняу, асабл1васцей ix мыслення, здольнасцей, адсутш- 
чаюць адпаведныя навучальна-метадычныя комплексы па школьных 
дысцыгшнах. Асабл4ва цяжка ажыццяуляць дыферэнцыраванае наву
чанне у гарадск!х школах, дзе класы маюць высокую напауняльнасць.

KpbiHiuaMi дыферэнцыяцьп школьнай адукацьп на сучасным эта
пе з’яуляюцца: дзяржава, бацыа, вучн!, навучальныя установы, этн!ч- 
ныя групы, рэлтй н ы я канфес11, прафес1янальныя аб’яднанн1, 
прадпрыемствы, ф1рмы. Такая значная колькасць суб’ектау, што iHi- 
цы1руюць працэсы дыферэнцыяцы1, дазваляе выказваць меркаванне 
аб тым, што працэсы гэтыя акажуцца устойл1вым1, доугачасовым1 i, 
значыць, будуць садзейн1чаць узмацненню разнастайнасш прадастау- 
ляемых адукацыйных паслуг.

У м1нулыя дзесяц1годцз1 прыярытэтнай мэтай рэформ, якля право- 
дзшюя у адукацьп, было павышэнне якасц1 падрыхтоую спецыялюта^ 
для народнай гаспадарю. У цяперашн1 час галоуным з’яуляецца 
стварэнне умоу для асобаснага разв1цця вучняу, i дыферэнцыяцыя па- 
в1нна садзейшчаць гэтаму у поунай меры.

Для таго каб азначаная задача аказалася выкананай, пав1нна быць 
узмоцнена развщцёвая функцыя дыферэнцыяцьп, а таксама рэалгзоу-

7

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



вацца дзве друпя, яюя мы назвал! пазнавальнай i праектыунай. Дзяку- 
ючы пазнавальнай функцьп, назапашваюцца i паглыбляюцца веды аб 
вучню, аб прыёмах i сродках навучання, што забяспечваюць умовы 
для яго развщця. Рэал1зацыя праектыунай функцьп стварае магчы- 
масць прадбачыць траекторыю развщця школьннса, забяспечыць для 
гэтага належныя умовы. Вял!кае значэнне мае выяуленне прафеая- 
нальнай наюраванасщ асобы вучня — каб своечасова прыняць меры 
для яе паунацэннага развщця.

Эфектыунасць дыферэнцыяцьп сучаснай школьнай адукацьи выз- 
начаецца наяунасцю шэрага умоу. Мы адрозшваем знешшя i унут- 
раныя.

Да знешшх умоу, яюя забяспечваюць эфектыунасць дыферэнцыя
цьп, аднясём тыя, што ствараюцца за межам! адукацыйных шстыту- 
тау, але прама уплываюць на ix работу. Гэта таюя умовы, як: узровень 
фшансавання адукацьи i прыярытэты у размеркаванш атрыманых ма- 
тэрыяльных сродкау; наяунасць станоучых адносш да дыферэнцыя
цьп з боку дзяржауных органау i грамадскасщ; ступень распрацава- 
насщ праблемы у дыдактыцы i прыватных методыках.

Да унутраных умоу, яюя забяспечваюць эфектыунасць дыферэн- 
цыяцьп школьнай адукацьи, аднясём тыя, што утвараюцца У самой 
адукацыйнай сютэме. У агульным выглядзе можна сцвярджаць, што 
эфектыунасць дыферэнцыяцьп залежыць ад наяунасш добра адла- 
джаных мехашзмау яе рэал1зацьп на практыцы i ад удзельшкау педа- 
гапчнага працэсу.

Адсутнасць мнопх мехашзмау ажыццяулення дыферэнцыяцьп 
параджае вялiкую колькасць праблем пры стварэнш шматпрофшьнай 
навучальнай установы, аргашзацьп навучальнага працэсу у класах 
разнароднага па узроуню падрыхтоую вучняу саставу, камплектаванш 
гамагенных (аднародных па саставу) класау i груп. Метад спроб i па- 
мылак, якому аддаюць перавагу дырэктары школ i настаушю, часта не 
апраудвае сябе, у вышку усе намаганш аказваюцца дарэмным1. Гэта 
можа садзейшчаць фарм1раванню у педагогау пункту гледжання аб 
немагчымасщ эфектыунага ажыццяулення дыферэнцыяцьп адукацьи 
у сучасных умовах. Таюм чынам, задача распрацоую мехашзмау ды
ферэнцыяцьп выходзщь сёння на першы план.

Эфектыунасць дыферэнцыяцьп абумоул!ваецца тым, наколью 
настаушк падрыхтаваны да ажыццяулення дыферэнцыраванага наву
чання, умее ствараць камфортную пскалапчную спуацыю на уроку, 
перакананы у мэтазгоднасш правядзення дыферэнцыяцьп. Вялисае 
значэнне мае наяунасць у школьнжау працавпасш; дзейсных маты- 
вау, яюя стымулююць настошивасць у дасягненш навучальных мэт, 
валоданне агульным1 навучальным1 умениям).

Варта адзначыць, што рух школьнай адукацьп па шляху дыферэн
цыяцьп павшен мець пэуныя абмежаванш. Так, узмацненне спецыя- 
л1зацьп на трэцяй CTyneHi школы можа прывесщ да страты ушверсаль- 
H acn i сярэдняй адукацьп. У вышку вучш акажуцца пазбауленым1 маг- 
чымасщ змяняць напрамак сваёй адукацьп, паступаць у ВНУ, якая не
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адпавядае профило атрыманай у школе падрыхтоую. Вось чаму так 
важна вызначэнне у змесце адукацьп базавага узроуню, абавязковага 
для засваення yciMi вучнямь

Празмерная дыферэнцыяцыя у класах з высокай напауняльнасцю, 
што праяуляецца у iMKHeHHi ул1чыць усе вдывщуальныя асабл1васш 
вучняу, ад як!х залежыць якасць засваення прапануемага матэрыялу, 
пагражае стратай юруемасщ навучальнага працэсу. Такая небяспека 
павял1чваецца, кал1 роскщ у ведах, умениях i навыках школьшкау 
надта вялм . У сувяз1 з гэтым мнопя настаушю iMKHyuua працаваць у 
класах з адносна аднародным саставам дзяцей, навучанне яюх ды- 
ферэнцыруецца у межах аднаго адукацыйнага узроуню.

Вырашэнне тэарэтычных i практычных праблем дыферэнцыя
цьп — задача перспектыуная i у той жа час досыць складаная. Мнопя 
з ix патрабуюць працяглых даследаванняу мiждыcцыплiнapнaгa 
характару. Мы мяркуем, што праблемам1, яюя маюць наибольшую ак- 
туальнасць, варта Л1чыць: стварэнне канцэптуальных падыходау да 
пабудовы зместу адукацьп для класау розных профшяу; распрацоуку 
метадычных асноу рознаузроуневага навучання у дачыненш да кож- 
нага школьнага прадмета i шляхоу ix рэалпацьп пры натсанш  
падручшкау, а таксама у навучальным працэсе; знаходжанне апты- 
мальных спосабау арган1зацьн дыферэнцыраванага навучання у кла
сах з разнародным саставам вучняу. Акрамя таго, шмат сумненняу вы- 
казваецца педагогам! адносна мэтазгоднасц1 камплектавання першых 
класау па узроунях гатоунасш вучняу да школы, а таксама тэрм1нау 
пачатку профшьнай падрыхтоую дзяцей.

Вырашэнне гэтых праблем павыс1ла б эфектыунасць дыферэнцы
яцьп школьнай адукацьп, стварыла б спрыяльныя умовы для развщця 
здольнасцей, мыслення вучняу, павысша б узровень ix акадэм1чнай 
падрыхтоую.
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