
А. У. Перавозны,
кандыдат педагогичных 

навук, cmaptupi навуковы 
супрацоутк /н сты ту та  

павышэння квалнр/кацьи i 
перападрыхтоукг шруючых 
работшкау i спецыялктау 

адукацьй

Кожнаму па яго 
магчымасцях
Унутрыкласная дыферэнцыяцыя 
навучання школьнжау

Ажыццяуленне унутрыкласнай дыферэнцыяцьй павшна садзейшчаць 
вырашэнню супярэчнасщ пам1ж вдывщуальным характарам засваення 
ведау i навучаннем ва умовах класна-урочнай астэмы. Кал1 звычайна 
аб’ектам навучання з ’яуляецца класны калектыу у цэлым, то пры ды- 
ферэнцыраваным падыходзе таюм аб’ектам становяцца трупы, у кож
ную з як1х аб’яднаны вучш з аднолькавай або супастауляльнай падрых- 
тоукай. Вядома, у црале размову трэба было б весщ аб 1ндывщуал1зацьн 
навучання, пры якой па сваёй асобнай праграме, што ул1чвае шдывь 
дуальныя уласщвасщ, займаецца кожны вучань. Аднак ва умовах клас
на-урочнай остэмы i высокай напауняльнасщ класау гарадсюх школ 
тэта пакуль што немагчыма.

Праблема знаходзщца у пол1 зроку педагогау ужо дауно i тым не 
менш застаецца адной з самых актуальных. Вывучэнне практьпа паказ- 
вае, што унутрыкласная дыферэнцыяцыя яшчэ не атрымала шырокага 
распаусюджвання. Асноуным1 прычынам1, паводле нашых даных, педа- 
rori л1чаць высокую напауняльнасць класау, адсутнасць адпаведнага 
навучальна-метадычнага комплексу. Умовы ажыццяулення унутрыкла
снай дыферэнцыяцьй называюцца так1я: магчымасць настаушка дак- 
ладна устанавщь узровень падрыхтоую школьнжау; наяунасць кабшет- 
най сктэмы; дзяленне класа на падгрупы; камп’ютэрызацыя. Для вы- 
рашэння частк! з перал1чаных праблем (больш дакладнае устанауленне 
узроуняу падрыхтоую вучняу; складанне рознаузроуневых заданняу; 
распрацоука схем, таблщ, памятак, што выкарыстоуваюцца у якасщ 
апор) кнуюць перадумовы ужо цяпер.

Яшчэ адной перашкодай на шляху да рэал1зацьп унутрыкласнай ды
ферэнцыяцьй з ’яуляецца, па тэрмшалогп Н. Ф. Талызшай i Т. В. Га-
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бай, шматпаточнае навучанне, юраваць як1м аднаму настаушку не пад 
олу. У сувяз1 з гэтым узшкае неабходнасць мЫлнзацьп колькасщ груп 
школьшкау, я!оя маюць патрэбу у прад’яуленш розных па змесце за- 
данняу. Гэта будзе няцяжка зрабщь тады, кал! выкладанне вядзецца 
паспяхова, i вучш, яюя традыцыйна адносяцца да “сярэдшх” , размяр- 
куюцца пам1ж “моцнымГ’ i “слабымГ. Так з ’яуляюцца больш буйныя 
рухомыя утварэнш — патокь Вядома, гэта будзе у нейкай ступеш Hi- 
вел1раваць рознщу у падрыхтоуцы школьшкау. Трэба, аднак, мець на 
увазе, што ва умовах унутрыкласнай д ыфе рэн цы я цы i немагчыма ул1ч- 
ваць шдывщуальныя асабл1васщ вучняу у поуным аб’ёме.

Яюм жа павшен быць працэс навучання ва умовах унутрыкласнай 
дыферэнцыяцьп?

Для яго паспяховага ажыццяулення на практыцы неабходна:
1) аргашзаваць тлумачэнне новага матэрыялу i першапачатковае за- 

мацаванне;
2) правесц1 дыягнастуючую праверачную работу;
3) устанавщь узроуш падрыхтоум школьшкау па тэме (раздзеле) i 

на ix аснове вызначыць мэты вывучэння тэмы (раздзела);
4) прапанаваць вучням заданш, яюя адпавядаюць узроуням ix пад- 

рыхтоуш;
5) карэкщраваць навучальны працэс па меры патрэбы.

Мадэль навучання ва умовах унутрыкласнай дыферэнцыяцьй

Змест навучання Прыёмы i сродк! навучання Формы наву- 
чальнай работы

1 2 3

I этап
а) выкладанне новага матэрыялу 

веды i уменш, уключаныя у схемы, таблщы, па- 
змест мятк1, яюя фжсуюць ас-

ноуныя палажэнш нова
га матэрыялу

б) першапачатковае замацаванне
веды i уменш, уключаныя у рэпрадуктыуныя i пра- 
змест дуктыуныя заданш i

практыкаванш, яюя за- 
бяспечваюць засваенне

II этап
1) веды i уменш, уключаныя у 
змест вывучэння тэмы
(раздзела); заданш i практыка

ванш, яюя ушчваюць уз- 
ровень падрыхтоую вуч
няу

2) веды i уменш, яюя прымяня- 
юцца у новай, нестандартнай 
сггуацьп

франтальная

франтальная

спалучэнне 
франтальнай i 
шдывщуальнай
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Заувага. Пасля першапачатковага замацавання (пам!ж першым i друпм эта
пам!) праводзщца дыягнастуючая праверачная работа, вынш якой дазваляюць 
устанавщь узроуш падрыхтоуш вучняу i вызначыць мэты навучання ва умовах 
унутрыкласнай дыферэнцыяцьп.

А цяпер спышмся на змесце прыведзенай схемы больш падрабязна.
Першы этап унутрыкласнай дыферэнцыяцьп навучання

Тлумачэнне новага мяркуецца ажыццяуляць за абмежаваную коль- 
касць урокау (яна залежыць ад аб’ёму выкладаемага матырыялу i у 
кожным канкрэтным выпадку вызначаецца асобна). Гэта трэба для па- 
вел1чэння дол1 урокау замацавання, без чаго немагчымая дыферэнцы- 
яцыя.

На уроках тлумачэння пераважае франтальная форма работы, бо вы- 
значаную праграмай шфармацыю павшен атрымаць кожны вучань. 
Тым не менш i на гэтым этапе выкарыстоуваюцца прыёмы дыферэнцы- 
яцьн. Вось асноуныя з ix: неаднаразовае паутарэнне настаушкам най- 
больш важных i складаных элементау зместу; навучанне спосабам ра
боты з матэрыялам, як1 аблягчае яго запамшанне; выкарыстанне схем, 
таблщ, памятак у якасщ апор, што фжсуюць выкладаемую шфарма- 
цыю; выкарыстанне падручшка у якасщ даведачнага дапаможшка i г.д.

Пры першапачатковым замацаванш, якое ажыццяуляецца адразу 
пасля тлумачэння новага матэрыялу, пераважнай формай работы па- 
ранейшаму застаецца франтальная. Ш кольнт выконваюць як рэпра
дуктыуныя, так i прадуктыуныя заданш. Першапачатковае замацаван- 
не з выкарыстаннем выключна рэпрадуктыуных заданняу не забяспеч- 
вае адэкватнага засваення матэрыялу, а таксама не аказвае стымулю- 
ючага уздзеяння на падрыхтаваных вучняу. Уся праводз1мая работа мае 
на мэце забяспечыць засваенне новага як мага большай колькасцю 
школьшкау.

На гэтым этапе немалаважнае значэнне мае вусная франтальная гу- 
тарка, асноунае прызначэнне якой у наступным: садзейн1чаць фарма- 
ванню уменняу, рыхтаваць да практычнай работы; актуал1заваць веды 
i уменш, набытыя раней; служыць асноуным сродкам вызначэння часу 
правядзення дыягнастуючай праверачнай работы; устанаул1ваць узае- 
масувяз1 пам1ж часткам1 вывучаемага матэрыялу; забяспечваць анал1з- 
тлумачэнне фармулёвак вызначэнняу, правшау i г.д.

Праверачная работа адразу пасля тлумачэння новага матэрыялу мо- 
жа не выявщь вучняу, яыя яго засвош1 i здольныя дзейн1чаць на аснове 
гэтых ведау. Аб’ектыуна вызначыць узровень падрыхтоук1 па бягучай 
тэме можна тольк1 у тым выпадку, кал! часу, затрачанага на тлумачэн
не i першапачатковае замацаванне, было дастаткова для таго, каб хаця 
б частка вучняу засвоша новы матэрыял.

Узровень падрыхтоук1 устанаул1ваецца па вывучаемай менавгга ця
пер тэме (раздзеле). Таму у праверачную работу уключаюцца тольк1 
пытанш i заданш, непасрэдна звязаныя з бягучым матэрыялам.
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Устанавщь узровень падрыхтоую па тэме (раздзеле) — значыць вы- 
значыць ступень валодання школьшкам! зместам навучання. Як вядо- 
ма, у тэта паняцце уключаюцца веды (факты, законы, тэорьп, правшы 
i г.д.) i уменш, вызначаемыя як гатоунасць да выканання практычнага 
або тэарэтычнага дзеяння на аснове засвоеных ведау.

Умоуна можна выдзелщь чатыры узроуш. Адзш з ix прадугледжвае 
трывалае засваенне ведау i уменняу. Друп — выпадKi, кал1 вучань умее 
дзейшчаць, але пры гэтым з цяжкасцю узнауляе вывучаемы тэарэтыч- 
ны матэрыял. У таюх дзяцей добра развгга штущыя, i на пэуным этапе 
яна падказвае правшьнае вырашэнне навучальных задач. Яшчэ адзш 
узровень мяркуе веданне вучням1 азначэнняу, фактау, аднак яны не 
могуць дзейшчаць на ix падставе. I, нарэшце, апошш: вучань не засво1у 
тэму (раздзел).

Змест навучання Веды Уменш

Паказчым узроуняу + +
засваення зместу — +
навучання + —

TaKiM чынам, утвараюцца чатыры трупы, у кожную з яюх уваходзяць 
тыя, хто мае аднолькавую або амаль аднолькавую падрыхтоуку. Групы 
аб’ядноуваюцца у паток1. Адз1н з ix могуць скласщ школьн1к!, як1я ве- 
даюць тэарэтычны матэрыял i умеюць дзейшчаць на яго аснове, i тыя, 
хто не ведае тэарэтычнага матэрыялу, але спрауляецца з практычным1 
заданиям!. Друп паток складуць вучн1, як1я умеюць узнауляць тэарэ
тычны матэрыял, але не дзейн1чаюць на яго аснове, а таксама тыя, хто 
не авалодау зместам навучання па тэме (раздзеле).

Пакольк1 арган1зуючым ядром навучання з ’яуляюцца уменн1, то мэты 
навучання вызначаюцца з ул1кам авалодання менавгга iMi.

Як вядома, уменш фармуюцца у вын1ку дзеянняу з ведам!. Каб ава- 
лодаць дзеяннем, неабходна засвощь мноства аперацый, што яго скла- 
даюць. (Пад дзеяннем разумеюцца акты, наюраваныя на усвядомленую 
мэту; пад аперацыяй разумеюцца звёны, на яюя распадаецца дзеянне. 
Аперацы1 служаць cnoca6aMi ажыццяулення дзеяння.) Усвядомщь апе- 
ратыуную структуру дзеяння — значыць засвощь само дзеянне. Адроз- 
ненш у падрыхтоуцы вучняу абумоулены тэмпам i характерам праход- 
жання гэтага працэсу. Частка школьн1кау хутка авалодвае дзеяннем. 
Яна гатова перайсщ да прымянення атрыманых ведау у новых сггуацы- 
ях. Другая частка робщь гэта марудна — паэлементна, пааперацыйна.

TaKiM чынам, ва умовах унутрыкласнай дыферэнцыяцьй могуць быць 
выдзелены наступныя мэты навучання: 

авалоданне дзеяннем, якое уваходз1ць у змест вывучэння тэмы (раз- 
дзела);
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7
авалоданне аперацыяй, якая уваходзщь у састау дзеяння (у выпадку 

неабходнасщ);
прымяненне атрыманых ведау i уменняу у новых, нестандартных ci- 

туацыях.
У вышку ажыццяулення унутрыкласнай дыферэнцыяцьп усё больш 

школьшкау авалодваюць бягучым праграмным матэрыялам i становяц- 
ца здольным1 прымяняць засвоеныя веды у новых сггуацыях. Адбыва- 
ецца, тамм чынам, пераход з аднаго узроуню на друп, яю можна на- 
зваць “прасунутым” .

Ёсць вучш, яюя на працягу усяго часу, адведзенага на вывучэнне но
вага матэрыялу, так i не паспяваюць пачаць выкананне заданняу на 
прымяненне атрыманых ведау i уменняу у новых сггуацыях. 1м патра- 
буецца больш часу на засваенне i апрацоуку бягучага матэрыялу. Таму 
у рабоце з iMi рэал!зуецца задача забеспячэння устойл1вага прасоування 
у рамках дасягнутага узроуню. Верагоднасць пераходу болыиасщ 
школьшкау на узровень прымянення ведау i уменняу у новых атуацы- 
ях павышаецца з памяншэннем аб’ёму нанава вывучаемага матэрыялу, 
ступеш яго нав1зны i складанасць

Друг! этап
Паяуленне вучняу, яюя засвош  новы матэрыял (што высвятляецца 

па вышках выканання праверачнай работы), сведчыць аб наступленш 
другога этапа дыферэнцыраванага навучання. Тут сукнуюць франталь- 
ныя i 1ндывщуальныя формы дзейнасц1. Агульная для усяго класа рабо
та можа ажыццяуляцца у наступных выпадках: пры правядзенн1 вуснай 
франтальнай гутарк1, што закранае пытанш бягучага матэрыялу; пры 
выяуленн1 няправшьна сфармаваных уменняу або незасвоеных ведау у 
болыиасщ класа; пры паведамленш дадатковай шфармацьп, звязанай з 
вывучаемым матэрыялам; пры вуснай рабоце над зместам прачытанага 
настаушкам або вучнем тэксту, выдзяленн1 у iM асноуных щэй; пры 
выкананш работ, што дыягнастуюць трываласць сфармаваных уменняу.

Школьшю, як1я авалодал1 праграмным матэрыялам, пераходзяць да 
самастойнага шдывщуальнага выканання заданняу па прымяненн1 ат-

( рыманых ведау у новых сггуацыях. Усе неабходныя заувап яны атрым- 
л1ваюць пасля прагляду работы настаушкам у шсьмовым выглядзе. 
Указаныя недахопы выпрауляюць самастойна. Заданн1 вучням з высо- 
KiM узроунем падрыхтоук1 у нязначнай меры могуць быць забяспечаны 
розным! anopaMi, як!я садзейн1чаюць хуткаму i якаснаму ix выкананню, 
паколыа, як правша, носяць творчы характар. Уласна кажучы, гэтыя 
вучн1 i не адчуваюць вострай патрэбы у аблягчэнн1 заданняу, пакольк1 
валодаюць адносна вял1к1м наборам уменняу, i апорай для ix служаць 
веды i уменн1, сфармаваныя у ходзе папярэдняга навучання.

Мэтазгодна выкарыстаць навучальны вопыт падрыхтаваных школь
шкау i прасщь ix складаць практыкаванн1 — падб1раць заданн1 з на- 
ступным выкарыстаннем у навучальным працэсе. Для болыиасщ з ix 
гэта не уяуляе вялжай цяжкасщ. У залежнасщ ад зместу так1я заданн1
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могуць выконвацца або yciM класам, або яго часткай, або у вдывщу- 
альным парадку.

Школьнйй, як1я не авалодал1 праграмным матэрыялам, працуюць у 
асноуным пад юраунщтвам настаушка. Як правша, яны выконваюць 
адно i тое ж практыкаванне. Работа праходзщь у тэмпе, адпаведным ix 
магчымасцям. Кал1 хтосьщ з вучняу справься раней, чым яго тавары- 
шы, яму прадастауляецца магчымасць самастойна выканаць другое 
практыкаванне. Кал1 франтальна выконваецца наступнае задание, гэты 
вучань спыняе шдывщуальную работу i пачынае агульнакласную.

Франтальнае выкананне аднаго практыкавання yciMi навучэнцам1 пад 
юраунщтвам педагога асабл1ва апраудана у тым выпадку, кал1 выяв
лены агульныя памылк1, як1я узшшй у сувяз1 з незасваеннем аднаго i 
таго ж элемента зместу. Адначасова розныя практыкаванш вучш вы
конваюць самастойна, i кожнаму прадастауляецца магчымасць праца- 
ваць у прымальным для яго тэмпе. Колькасць заданняу, абавязковых 
для выканання, абумоул1ваецца загадзя. Дзещ caMi павшны кантраля- 
ваць свае дзеянш. Яны могуць карыстацца падручшкам, а таксама 
звяртацца да схем, таблщ, памятак — любой шфармацьй, неабходнай 
для выканання дадзенага iM задания.

Амаль ва ycix метадычных i дыдактычных работах знаходз1м пажа- 
данн1 аблягчаць становшча школьн1кау, як1я маюць н1зкую паспяхо- 
васць. Аднак наурад ni яны могуць стаць рэальнасцю, кал1 гэтыя дзещ 
пачнуць вывучаць бягучы i пройдзены матэрыял, як1 аказауся незасво- 
еным, адначасова i у поуным аб’ёме. TaKi падыход можа прывесщ да 
перагрузк1 i 1ншых непажаданых з ’яу. Каб добрыя мэты унутрыкласнай 
дыферэнцыяцьй не абярнул1ся сваёй прощлегласцю, патрэбен жорстк! 
адбор пройдзенага раней матэрыялу, як1 прапануецца школьн1кам ад
начасова з бягучым. Частк1 бягучага i пройдзенага пав1нны быць звя- 
заны пам1ж сабой. Кал1 такой узаемасувяз1 няма, матэрыял нельга пра- 
паноуваць.

Унутрыкласная дыферэнцыяцыя дае школьшкам мажл1васць на роз
ным у змястоуных аднос1нах матэрыяле навучыцца анал1заваць, аба- 
гульняць, прадумваць план i  дзейн1чаць на яго падставе... Усё гэта сад- 
зейн1чае фармаванню штэлектуальных, а таксама агульначалавечых i 
спецыяльных уменняу, развщцю мыслення. Для адных яны стануць рэ- 
альнай перадумовай пераходу да навучання на “прасунутым” узроуш, 
для друпх — прычынай падумаць аб спецыял1зацьй у старэйшым звяне 
школы (кал1 унутрыкласная дыферэнцыяцыя ажыццяуляецца у сярэд- 
H ix класах) або аб прафес1йным самавызначэнн1 (на старэйшай ступе
ни.

Павышэнню вышковасщ унутрыкласнай дыферэнцыяцы1 садзейн1ча- 
ла б вырашэнне шэрага так1х праблем, як:

вызначэнне базавых ведау i уменняу, авалоданне яюм1 абавязковае 
для ycix (гл., напрыклад: Планирование обязательных результатов обу
чения математике / /  Сост. В. В. Фирсов. — М., 1989; Ларионова JI. Г.
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Обучение орфографии в IV классе с учетом достижения обязательного 
уровня орфографической грамотности учащихся. — Автореферат дис
сертации — М., 1988);

канкрэтызацыя патрабаванняу да зместу навучання школьшкау, як1я 
знаходзяцца на “прасунутым” узроуш, з улжам наяуных унутры- i 
м1жпрадметных сувязей, а таксама пры захаванш пераемнасщ пам1ж 
работай, праводз1май ва умовах унутрыкласнай дыферэнцыяцьп у ся- 
рэдшм звяне, i навучаннем у паглыбленых або профшьных класах — у 
старэйшым;

удакладненне прыёмау навучання, рэал1зуемых у практыкаваннях, 
яия адэкватна адлюстроуваюць змест навучання;

знаходжанне аптымальнага спалучэння форм навучальнай работы для 
развщця самастойнасщ школьн1кау пры рашэнш задач, а таксама ix ды- 
ялапчных i маналапчных выступленняу па праблемах вывучаемага 
курса.
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