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Праблема дыферэнцыраванага навучання з ’яуляецца ад- 
ной з самых дауш х у тэорьп i практыцЬ1 педагогии. Аднак 
з гадам1 яе актуалэна,сць не тольга не зменшылася, але нават 
узрасла. I абумоулена гэта аб’ектыуным1 працэсам1, як1я 
адбываюцца у сучаснай адукацыйнай мстэме.

Праяуленням1 дыферэнцыяцьа у цяперашняй школьнай 
адукацьп можна л1чыць пашырэнне профшяу навучання за 
кошт з ’яулення новых прадметау, цыклау дысцыплш; вы- 
лучэнне у навучальных планах кампанента навучальнай 
установы, што дазваляе прадугледзець спецыяльныя занятм  
у залежнасщ ад штарэсау, узроуню падрыхтоум вучняу; 
стварэнне розных падручншау, праграм па аднаму i таму ж  

.прадмету, у вышку чаго выкладчык можа выбраць тыя з 
ix , як1я у найбольшай C T y n e H i адпавядаюць патрабаванням 
канкрэтных рабят; магчымасць атрымаць рознаузроуневую  
падрыхтоуку у навучальных установах рознага тыпу.

Найбольш i c x o T H b iM  праяуленнем дыферэнцыяцьй з ’яв1- 
лася стварэнне на базе традыцыйных новых тыпау наву
чальных устаноу. На жаль, у i x  дзейнасщ i c H y e  шэраг праб- 
лем, мнойя з яшх характэрны для усёй нашай адукацый
най Четэмы. Напрыклад, паводле выншау сацыялапчнага 
апытання, 6 8  % -выкладчыкау M iH C K ix  i  брэсцмх пмназш  
сцвярджаюць, што недахопы у рабоце i x  навучальных уста
ноу абумоулены нездавальняючым фшансаваннем, выншам 
чаго з-’яуляюцца т з ш я  заробк1 педагогау, вялшая нагрузка 
пры давол1 значнай напауняльнасщ класау, недастатко- 
васць сродкау навучання, у тым лшу камп’ютэрау.

Недастатковае фшансаванне уплывае на якасць рэал!за- 
цьп дыферэнцыраванага навучання, у прыватнасщ стварае 
шматлШя праблемы аргашзацыйнага характару. Напры
клад, узншаюць цяжкасщ, часам неадольныя, у K i p a B a H H i
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навучальным працэсам ва умовах высокай напауняльнасщ  
класа, асабл1ва у сярэдтм  звяне.

Апрача складанасцей матэрыяльных i абумоуленых iMi 
аргашзацыйных, паустаюць праблемы навукова-педагайч- 
нага забеспячэння дыферэнцыраванага навучання. Яго эфек- 
тыунасць можа быць дасягнута ва умовах бесперапыннасщ, 
пераемнасщ пры пераходзе ад адной школьнай ступеш да 
другой. 3 улшам гэтага павшны вызначацца змест, прыёмы, 
аптымальныя суадносшы форм навучальнай работы так, каб 
кожная папярэдняя ступень рыхтавала да навучання на на- 
ступнай. Пакуль што, на жаль, у педагатчнай навуцы гэ- 
тыя пытанш не вырашаны у дастатковай ступеш, i такая 
акал1чнасць не можа не адбщца на практыцы рэал1зацьй 
дыферэнцыраванага навучання.

Акрэсл1м жа кола праблем, звязаных з дыферэнцыра- 
ваным навучаннем,— тых, яшя традыцыйна знаходзяцца у 
цэнтры уваН педагатчнай H a e y K i .  Перш за з̂ сё хацелася ха- 
ця б прыбл1зна вылучыць так1я з ix, што не звязаны непасрэд- 
на з дыферэнцыяцыяй, але тым не менш ic T O T H a  уплываюць 
на эфектыунасць яе рэал1зацьй на практыцы.

У гэтым кантэксце пажадана было б акрэелщъ агульна- 
навучальныя уменн1, валоданне HKiMi абавязковаё для jfcix 
вучняу. У дыдактыцы раб1л1ся крой па вылучэнню T a K ix  
умения^, але, на жаль, падобныя спробы не атрымал1 далей- 
шага развщця. Апрача гэтага, патрабуецца канкрэтная пра- 
грама фарм1равання названых уменняу сродкам1 кожнага 
предмета на працягу ycix гадоу школьнага навучання, а так
сама устанауленне тэрм1нау, у яюя яны пав1нны быць сфар- 
м1раваны. Разам з вызначэннем абавязковых агульнанаву- 
чальных уменняу трэба дакладна акрэслщь, як1я абавязковыя 
уменн1 павшны быць сфарм1раваны у працэсе асваення кож
нага прадмета р цэлым i яго асобных раздзелау.

Неабходна адзначыць, што падобныя спробы рабШ ся у 
некаторых прыватных методыках, напрыклад выкладання 
матэматыш i рускай (роднай) мовы. Так, з праграм па рускай 
мове был1 выключены тыя звестк1, як1я не уплывал! не- 
пасрэдна на фарм1раванне правап1сных i моуных уменняу. 
М1н1м1зацыя вывучаемага матэрыялу за кошт выдалення 
другарадных звестак пашырае магчымасщ школьн1кау скан- 
цэнтравацца на асваенш таго, што у рэшце рэшт садзей- 
н1чае дасягненню асноунай, сфармуляванай у nparpawe мэ- 
ты вывучэння прадмета.

Навошта неабходна Ул1чваць абавязковыя веды, уменн! i 
навык1 пры ажыццяуленн1 дыферэнцыраванага навучання? 
Каб даб1вацца ix поунага набыцця большасцю вучняу, 
засяроджваючы намаганш на адпаведным матэрыяле. 
Апрача гэтага, ва умовах вызначанага базавага узроуню  
ствараецца магчымасць для больш дакладнага выяулення 
зместу навучання для школьн1кау, што $жо авалодал1 аба- 
вязковым1 ведам1 i уменням1. У аснову як зместу, так i ад-
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павядаючых яму заданняу i практыкаванняу могуць быць 
пакладзены наяуныя унутры- i м1жпрадметныя сувяз1 да- 
дзенай дысцыплшы, высвятленне як1х з ’яуляецца таксама 
самастойнай праблемай дыдактыад. Унутры- i м1жпрадмет- 
ныя сувяз1 школьных дысцыплш могуць быць ул1чаны i 
пры вызначэнш зместу навучання у спецыял1заваных (про- 
ф1льных) класах.

Цяпер, кал1 мппмум праблем, вырашэнне HKix створыць 
перадумовы для дасягнення эфекты^насщ дыферэнцырава
нага навучання, акрэслены, пяройдзем да высвятлення тых, 
я ш  тычацца яго непасрэдна. Усе яны цесна звязаны адна з 
адной, таму ix  паасобнае вылучэнне мае У значнай ступеш  
умоуны, даследчы характар. Тагам чынам, сярод актуаль
ных трэба адзначыць наступныя праблемы дыферэнцырава
нага навучання.

Па-першае, гэта вызначэнне яго статусу j? «стэм е вяду- 
чых педагапчных паняццяу (М. К. ГанчароУ, У. I. Загвя- 
зшсга, А. А. Шрсана^, А. М. Коне?, Я. С. Рабунсга, I. М. Чэ- 
рада^ i iHm.); па-другое, устана^ленне уласщвасцей, як1я 
аказваюць найбольшы ^плыУ на ажыццяУленне навучаль- 
най работы i таму павшны ул1чвацца ва умовах дыферэн- 
цыяцьп, у тым лшу пры распрацоуцы зместу, прыёмау, 
вызначэнш аптымальных суадносш форм навучальнай рабо
ты (Я. С. Рабунсш, I. М. ЧэрадаУ, I. Э. Унт i шш.); па-трэ- 
цяе, распрацоука задания^ з улшам шдыв1дуальных асаблЬ 
васцей, што прая^ляюцца у навучальнай рабоце (I. Дз. Бу- 
тузау, A. A. Шрсанау, А. М. Коне£, М. А. Мшайла^, У. П. Стрэ- 
з1коз1н, I. Э. Унт, В. С. Цэтлш, I. М. Чэрада# i шш.); па-чац- 
вёртае, вызначэнне рацыянальных падыходау (спосаба^) Да 
рэал1зацьй дыферэнцыраванага навучання на практыцы, 
уключаючы стварэнне адпаведных падручшкау (У. В. 1ва- 
ноу, М. М. Ш ахмаеу i шш.).

Абмяркуем вышэйназваныя праблемы больш падрабязна.
'У большасщ сучасных даследаванняу дыферэнцыяцыя 

вызначаецца або як форма навучальнай работы, або як сро- 
дак рэал1зацьп прынцыпу шдывщуальнага падыходу. Мы 
схшьны прытрымл1вацца другога пункту гледжання, г. зн. 
л1чым, што дыферэнцыяцыя разам з шдыввдуал1зацыяй i 
шдыв1дуальным навучаннем можа разглядацца як сродак 
ажыццяулення вышэйназванага агульнапедагапчнага прын
цыпу. У сучаснай педагапчнай лггаратуры паняцщ «ды
ферэнцыяцыя» i «шдывщуал1зацыя» часта ужываюцца як 
сш отм ы . На наш погляд, ix  трэба размяжоуваць. Ва умовах 
сучаснага масавага навучання давол1 цяжка ул1чыць шды- 
ввдуальныя асабл1васщ у полным аб’ёме. Яны могуць ул1ч- 
вацца поунасцю выключна пры шдывщуальнай рабоце з асоб- 
ным вучнем, па-за класным калектывам. 1ндыв1дуал1зацыя 
навучання ажыццяуляецца ва умовах невялшай колькас- 
щ вучняу, напрыклад у малакамплектнай школе, дзе нас- 
таунш мае магчымасць прапанаваць для ceaix вучняу ды-
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дактычны матэрыял, тэмп навучання амаль у поунай адпа- 
веднасщ з патрэбнасцялп i асабл1васцям1 кожнага. У класах 
ж а з высокай напауняльнасцю размова можа весщся толь- 
K i  аб вылучэнш пэуных груп школьшкау, я т я  маюць пры- 
бл1зна аднолькавы паказчык ул1чваемай уласщвасщ, i ажыц- 
ц я ул ен т шматпаточнага навучання (тэрмш Н. Ф. ТалызЬ 
най i Т. В. Габай).

Па меры таго як вучш пераходзяць з класа у клас, фар- 
м1руюцца ix  сх1льнасщ, здольнасщ, праяуляюцца асабль 
васщ мыслщельнай дзейнасщ, я ш  разам уплываюць на 
выбар епецыял1зацьп навучання у старэйшых класах школы. 
Сучасная адукацыйная йстэма прапануе шматлпоя профШ  
навучання, i кожны вучань можа выбраць той, ш  яму най- 
больш падыходзщь па азначаных вышэй крытэрыях. Прав1ль- 
наму выбару профшю можа спрыяць i пйхалапчная служ 
ба, роля якой у сучаснай школе прыкметна узрастае. Аднак 
рашаючым у выбары спецыял1зацьп усё ж з ’яуляецца голас 
самога вучня.

Нягледзячы на тое, што у профшьных класах аказваюцца 
вучн1, аб’яднаныя 1мкненнем да авалодання пэунай гал1ной 
ведау i добрай падрыхтоукай, усе яны маюць шдывщуаль- 
ныя асабл1васщ, як1я праяуляюцца i падчас заняткау у 
выбранай сферы дзейнасщ. Скажам, у класах матэматычнага 
проф1лю знойдуцца хлопцы i дзяучаты, адны з як1х больш 
здольныя да алгебры, а друпя — да геаметрьп; адзш  ву
чань, што ходз1ць у ф1лалапчны клас, аддае перавагу за- 
няткам мовам1, а др уй  — л1таратурнай творчасцю i г. д. 
Таму i у класах з гамагенным па узроуню падрыхтоук! саста- 
вам усё роуна патрэбна дыферэнцыяцыя, каб па магчымасщ 
парней задавол1ць запатрабаванш кожнага з вучня^, ства- 
рыць умовы для развщця ix здольнасцей i сх1льнасцей.

Матэрыял1зацыя iflai дыферэнцыраванага навучання на 
практыцы ажыццяуляецца пры дапамозе задания^, у як1х 
ул1чаны навучальныя магчымасщ школьншау.

Не спрабуючы расклаздфпсаваць прапануемыя шматль 
KiMi даследчыкам1 заданн1, адзначым, што усе,яны могуць 
быць аб’яднаны у тры групы: для самастойнай работы; 
для розных этапау урока; для актыв1зацы1 пазнавальнай 
дзейнасщ школьшкау, якая можа праходзщь на узнаулен- 
чым щ творчым узроун1.

Пры арган!зацы1 самастойнай работы вучняу прапа- 
нуецца прытрымл1вацца трох «тактичных лш ш »: змяншаць 
колькасць заданняу, варЧраваць ix  складанасць, пры захаван- 
Hi аб’ёму i  складанасщ заданняу павял1чваць дапамогу з 
боку педагога [1. С. 334].

Сродвд, што выкарыстоуваюцца у якасц1 дапамоп, нас- 
тупныя; чарцёж, схема, малюнак, таблща з шфармацыяй, 
што спрыяе прав1льнаму рашэнню задачы; дапаможныя 
пытанш або (i) практыкаванш, выкананне яшх садзейн1чае 
рашэнню асно^най задачы; паутарэнне правша альбо вы-
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ваду, неабходнага для прав1льнага рашэння заданы.
Як сведчыць анал1з дыдактычных даследаванняу, у тым 

лшу i  вышэйназваных аутарау, гэтыя ж  «тактычныя лши» 
прадугледжваюцда пры выкананш дыферэнцыраваных за
данняу як на узнауленне вывучанага, так i  творчых, у тым 
лшу i  пры тлумачэнш новага матэрыялу i  яго першапачат- 
ковым замацаванщ, Сярод прыёмау дыферэнцыяцьп пры 
тлумачэнш i  першапачатковым замацаванш назавём наступ- 
ныя: неаднаразовае паутарэнне настаушкам у ходзе тлу- 
мачэння найболыи важных i складаных элементау зместу; 
навучанне спосабам работы з матэрыялам, я ш  аблягчаюць 
запамшанне; выкарыстанне апор, што фшсуюць неабходную  
для рашэння задачы шфармацыю; выкарыстанне падручш- 
ка, шшых навучальных K H ir  у якасщ даведачных дапа- 
можшкау i  г. д. На жаль, мнойя настаушш л1чаць, быццам 
у пачатку вывучэння новай тэмы выкарыстоуваць прыёмы 
дыферэнцыраванага навучання не трэба. Але яны рызыкуюць 
сутыкнуцца з тым, што i x  вучш могуць не засвощь пэуны 
матэрыял уж о на p a H H i x  стадыях работы з iM . Так1м чынам, 
адзш  з магчымых падыходау да ажыццяулення дыферэн- 
цыяцы1 вызначаецца наяунасцю щ адсутнасцю яе прыёмау 
на jrcix этапах навучання.

На рэал1зацыю дыферэнцыяцьй уплывае таксама спосаб 
падбору педагогам дыдактычнага матэрыялу. Тым з вучняу, 
хто паспяхова eacBoiy матэрыял, можа прапанавацца дадат- 
ковая колькасць аднатыпных практыкаванняу. Гэта адзш  
спосаб падбору дыдактычнага матэрыялу. Пры друпм  школь- 
H iK y  даюцца заданш, я ш  па магчымасщ ул1чваюць пэуныя 
^ласщвасщ кожнага.

Некаторыя асабл1васщ 1снуюць пры аргашзацьп наву
чання у спецыял1заваных класах на старэйшай ступеш  
школы. Яно можа быць пашыраным, паглыбленым, паскора- 
ным. Пашыранае навучанне ажыццяуляецца за кошт уклю- 
чэння у праграму пэунага прадмета новых раздзелау щ  
павел1чэння вывучаемых дысцыплш дадзенага проф1лю. 
Паглыбленае навучанне прадугледжвае вылучэнне невялЬ 
кай колькасщ прадметау з высвятленнем кнуючых пам1ж 
iMi змястоуных сувязей, дэталёвы разгляд пытанняу, прын- 
цыпова важных у дадзеным курсе. Пры паскораным наву- 
чанн1 матэрыял выкладаецца за абмежаваны для стварэн- 
ня агульнай шфармаванасщ вучняу у пэунай галше ведау 
час. Паскорана могуць вывучацца тэмы, я и я  маюць друга- 
раднае значэнне щ не уяуляюць асабл1вай складанасщ для 
засваення.

Завяршаючы агляд спосабау (пады ходау). ажыццяулен
ня дыферэнцыраванага навучання, адзначым, што яно можа 
праводзщца не толыи на уроку. У пасляурочны час пра- 
ходзяць падтрымл1ваючыя i стымулюючыя занятю, яшя ра
ней назы вался дадатковым1. Без ix  можна было б абысщ- 
ся, кал1 б усе вучш по^насцю засвойвал1 праграмны ма-
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тэрыял на уроку. У пазаурочны час праводзяцца таксама 
факультативы, занятм гурткоу, чытаюцца спецкурсы i г. д. 
Яны дапамагаюць Пашыраць i паглыбляць веды вучняу, 
садзейшчаюць развщцю ix сх1льнасцей i здольнасцей. Трэ- 
ба павял1чваць колькасць занятка^ па штарэсах, неаба- 
вязковых для наведвання yciMi школьншам1, бо менав!та тут 
яны могуць атрымаць з боку выкладчыка yeari больш, чым 
на уроках пры высокай напауняльнасщ класа.

I, нарэшце, засталася яшчэ адна праблема — вызначэнне 
тых уласщвасцей вучняу, я т я  павшны ул1чвацца ва умо
вах дыферэнцыяцьа. Агульнага меркавання на гэты конт не 
icHye. Сапрауды, вылучаюцца навучальнасць i працаздоль- 
насць (I. М. Чэрадау), дзейснасць матывацьп, навучанасць, 
пазнавальная самастойнасць, аргашзаванасць у навучанш  
(Я. С. Рабунск1), шдыв1дуальна-тыпалаг1чныя асабл1васщ 
(А. М. Конеу), навучальнасць, навучальныя уменш, навуча
насць, пазнавальныя штарэсы (I. Э. Унт). Падобная разнас- 
тайнасць сведчыць'аб складанасщ i у той жа час важнас- 
щ гэтай праблемы: у залежнасщ ад таго, я ш  менав1та 
уласщвасщ будуць пакладзены у аснову дыферэнцыяцы1, 
залежаць змест, метады, прыёмы, тэмп навучання.

Безумоуна, аптымальным быу бы TaKi варыянт, кал1 б у 
працэсе навучання ^л1чвалася як мага больш асабл1васцей, 
уласщвых школьн1кам. Але ва умовах класна-урочнай 
с1стэмы i высокай напауняльнасщ класау гэта немагчыма. 
Таму i паустае задача выбару з вялшай колькасщ асабл1- 
васцей асобы таюх, я т я  у найбольшай ступеш уплываюць 
на навучальныя работы школьнша i яго развщцё увогуле.

На нашу думку, якая грунтуецца на анал1зе пйхолага- 
педагапчнай л1таратуры, могуць быць вылучаны тры 'улас
щвасщ, што р значнай ступеш уплываюць на навучальную  
работу.

Першая з ix — здольнасщ чалавека. «Развщцё чалаве- 
ка...— гэта i ёсць развщцё яго здольнасцей, а развщцё здоль
насцей чалавека — гэта i ёсць тое, што уяуляе развщцё як 
такое...» [2. С. 3]. Як вядома з шихалогп, фарм1раванне на- 
шраванасщ да пэунага взду дзейнасщ пачынаецца р сярэд- 
Hix класах, а большасць старшакласншау прафес1янальна 
уж о зарыентаваны $ адпаведнасщ са здольнасцямь Яны мо
гуць свядома выб1раць проф1ль навучання, паступаючы у 
спецыял1заваныя класы. Т атм  чынам, здольнасщ з’яуляюц- 
ца падставай для выбару юнакам1 i дзяучатам! сваёй спе- 
цыял1зацьп на старэйшай ступен1 i менав1та у гэтай якасщ  
павшны ул1чвацца ва умовах дыферэнцыяцьа. Не можа быць 
i размовы аб тым, каб дзялщь вучняу на здольных-ня- 
здольных. Людз1 валодаюць розным1 здольнасцям1, i няма не 
здольных абсалютна Hi да чога.

Пры ажыццяуленш дыферэнцыраванага навучання па- 
трэбна ул1чваць таксама асабл1васщ мыслення школьшкау, 
а дакладней — яго пераважны кампанент (наглядна-вобраз-
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ны, слоуна-лапчны, наглядна-дзейсны), i якасць мыслщель- 
ных аперацый (анал1зу, сштэзу, абстракцьп, абагульнен- 
ня).

Узровень ведау, уменняу i навыкау — вел1чыня перемен
ная. Гэта абумоулена тым, што у розныя перыяды навучан
ня школьнпи могуць даб1вацца рознай паспяховасщ. Зна- 
ходжанне вучня у дадзены момант на Hi3KiM узроуш пад- 
рыхтоуш не азначае, што i на наступным этапе ён будзе мець 
таю ж узровень. I наадварот: падрыхтаваны f  цэлым школь- 
HiK можа не засвощь альбо засвощь не $ поуным аб’ёме матэ
рыял i апынуцца на больш шзк1м, чым у папярэдн! момант, 
узроуш.

Вядома, для дасягнення добрых выншау у пэунай галше 
недастаткова мець тольй высошя паказчыю a n i c a H b i x  улас- 
щваСцей. На поспех дзейнасщ уплываюць i  шшыя фактары, у 
прыватнасщ асобасны. Без добра сфарм1раванай матывацьй, 
пры адсутнасщ сх1льнасщ (нават пры наяунасщ здольнас- 
цей) да дадзенай сферы ведау, адпаведнага в1ду мыслення i  
здавальняючага ^зроуню падрыхтоуш дасягнуць станоучых 
вынша^ наград щ магчыма. Але гэта складаная праблема 
застаецца па-за разглядам у дадзеным артыкуле.

Цяпер, кал1 асно^ныя дыдактычныя праблемы дыферэн
цыраванага навучання разгледжаны, зройм  каротшя выва- 
ды. А дзш  з ix  заключаецца у тым, што актуальнасць вы- 
значанай праблемы абумоул1ваецца запатрабаванням1 раз- 
вщця адукацыйнай йстэмы на сучасным этапе. Вельм1 важ- 
най тэарэтычнай i практычнай задачай з ’яуляецца вызна
чэнне зместу, метадау, прыёмау, форм навучання у адпа- 
веднасщ з уласщвасцям1 асобы, яшя у найбольшай ступеш  
уплываюць на навучальную работу i у той жа час праяу- 
ляюцца у ёй. У выпадку рэал]зацьп такога выпрацаванага 
зместу i адпавядаючых яму прыёмау у навучальна-мета- 
дычных комплексах, i перш за усё у падручшках, ство- 
рыцца магчымасць для эфектыунага ажыццяулення дыфе
рэнцыраванага навучання у школьнай практыцы.
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