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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
ГРУП УЧНІВ 
В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОКЛАСНОГО 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ

На всіх етапах розвитку суспільства існує про
блема пош уку ш ляхів  якісніш ої підготовки підрос
таючого покоління до самостійного ж иття. П рак
тичне виріш ення цієї проблеми пов’язане з великими 
труднощ ами, особливо коли йдеться про учнів 
допоміжної школи, які внаслідок недорозвитку 
вищ их психічних функцій не в змозі реалізувати 
свої потенційні можливості з тим же успіхом, як учні 
масової ш коли. Складність полягає ще й у тому, що 
в кож ному класі допоміжної ш коли є діти з різним 
рівнем готовності. до навчання. Отож, виникає 
суттєва суперечність м іж  єдиними для всіх учнів 
педагогічними вимогами та значною розбіжністю 
навчальних можливостей кожного з них. Д іапазон 
відхилень може бути таким значним, що супереч
ність не знімається навіть ш ляхом інтенсивного 
індивідуального підходу до учнів.

Це спонукало застосувати в допоміжних ш колах 
диференційоване навчання. Про необхідність його 
свого часу вказував ще Л. С. Виготський, наголо
шуючи, що диференціація має стати основним 
правилом усієї роботи з аномальними дітьми.

Н ині ідея диференційованого навчання реалі
зується у багатьох допоміжних ш колах України. 
Зокрема, в тих ш колах, у структурі яких є пара
лельні класи, існують окремі групи для дітей 
з більш ими (І відділення) і меншими (II відділення) 
пізнавальним и можливостями. Учні кожного з відді
лень навчаю ться за різними програмами відповідно 
зі своїми можливостями. За такої організації 
створюються сприятливі умови для навчання, вихо
вання та корекції недоліків усіх учнів. А відтак 
підвищ ується результативність індивідуального під
ходу.

Проте не всі допоміжні школи мають паралельні 
початкові класи. За їх  відсутності класи комплек
туються різноманітним складом учнів. Запро
вадж ення лиш е індивідуального підходу не забезпе
чує баж аного розвитку всіх ш колярів, а інколи 
ш тучно затримує його темп, незв'ажаючи на зусилля 
вчителів.

Я к у таких класах  здійснювати диференційоване 
навчання?

Це насамперед правильне використання самостій
ної роботи учнів. Тут масовими ш колами накопиче
ний певний позитивний досвід. Практичне ж  засто-
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сування його у допоміжних ш колах, де навчаються 
діти з різними пізнавальними можливостями, пов’я 
зане з великими труднощами.

Д ослідженнями багатьох авторів (В. І. Бон
дар, І. Г. Єременко, Л. С. Вавіна, Н. П. Павлова, 
Т. К. Ульянова та ін.) та практикою встановлено, що 
молодші, розумово відсталіш і, учні із значними 
труднощ ами оволодівають програмовим матеріалом, 
не вміють застосовувати знання під час виконання 
різних навчальних завдань. Успішність їх  вико
нання у багатьох випадках погіршується, бо діти не 
вміють самостійно організувати і розпочати свою 
роботу; приступаю чи до виконання завдання, не 
мож уть зосередитися на ньому, відволікаються, 
часто не мож уть заверш ити розпочату роботу. Учні, 
не дослухавш и до кінця інструкцію про виконання 
завдання, не розглянувш и уваж но зразок, одразу 
ж  приступаю ть до роботи, але дії їхн і невпевнені та 
помилкові. Все це негативно позначається на якості 
засвоюваних ними знань та умінь. Пошуки ш ляхів 
виходу з такої ситуації спонукали організувати 
в допоміжних ш колах диференційоване навчання, 
яке відкриває ш ирокі можливості для навчання 
учнів з різними пізнавальними можливостями в од
ному класі за доступними їм програмами, у відповід
ному темпі. Але у дітей для цього мають бути 
сформовані навички самостійної роботи.

Зваж аю чи на це, в ряді допоміжних ш кіл м. Києва 
у перш окласників формувалися доступні їм навички 
самостійної роботи, бо наявність таких — одна 
з умов успішного внутріш ньокласного диферен
ційованого навчання.

Вивчивши спільно з учителями особливості на
вчальної діяльності учнів з різними пізнавальними 
можливостями, ми виділили серед них типологічні 
групи, аби продуктивніше здійсню вати індивідуаль
ний підхід в. у мовах внутріш ньокласного диферен
ційованого навчання.

Один із ш ляхів здійснення внутрішньокласного 
диференційованого навчання — раціональне поєд
нання різноманітних форм орган ізац ії: колективної, 
групової та індивідуальної. їх  поєднання в ході 
уроку створює умови для одночасної роботи з р із
ним, але доступним навчальним матеріалом для 
учнів як з більш ими (І відділення), так і з меншими 
(II відділення) пізнавальними можливостями.

Колективна форма організації навчальної д іяль
ності ш колярів використовується в основному тоді, 
коли учням пропонуються приблизно однакові за 
складністю та змістом завдання. Проте уроки, на 
яки х переважаю ть фронтальні форми навчання, 
мало сприяю ть розвитку всіх дітей, оскільки не 
повною мірою враховуються їх індивідуально-типо
логічні особливості.

Значна увага має надаватися організації групової 
форми діяльності учнів, яка  повніше враховує їхні 
індивідуально-типологічні особливості, а в умовах 
класно-урочної системи навчання виступає одним із 
корекційних засобів диференціації та індивідуаліза
ц ії навчання. Найпродуктивнішою є групова д іяль
ність учнів під керівництвом учителя, в процесі якої 
розвивається самостійність дітей не лише у вико
нанні того чи іншого завдання, а й у контролюванні 
власної діяльності, а згодом — у засвоєнні знань 
і вмінь.

Я к виявилося, в ході спеціального навчання 
у допоміжній ш колі доцільно застосовувати дві
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форми організації спільної діяльності вчителя та 
учнів на уроці: розчленовану та цілісну. Розчлено
вана полягає в тому, що виконання кожного 
завдання здійсню ється протягом кількох етапів, на 
яких чергую ться самостійна робота груп учнів (СА) 
та спільна з учителем (СУ). Н априклад:
Етапи уроку І Фронтальна робота учнів

II Групова робота
І відділення II відділення
а) СА а) СУ
б) СУ____ б) СА____
в) СА____ в) СУ____

III Фронтальна робота

Пропонуємо хід такого уроку на прикладі дифе
ренційованого навчання математики в м еж ах одного 
класу. Тема уроку: І відділення — «Додавання 
в м еж ах 8». II  відділення — «Додавання в м еж ах 
4».

Х і д  у р о к у
I. Фронтальна робота: підготовка учнів до уроку, 

орієнтація у завданні, ознайомлення з метою та завданням 
уроку (5 хв).

II. Групова форма організації праці:
І відділення

а) самостійне складання 
та розв’язання задачі за 
малюнком — 15 хв;
б) пояснення учителем 
нового матеріалу та його 
засвоєння — 10 хв;
в) самостійне розв’я
зання прикладів (закріп
лення вивченого матері 
алу) — 10 хв.

II відділення
а) вивчення нового мате 
ріалу під керівництвом 
учителя — 15 хв;
б) самостійне розв’язан
ня прикладів — 10 хв;

в) перевірка під керів
ництвом учителя викона
ного завдання — 10 хв.

III. Фронтальна робота: оцінювання робіт учнів, пояс
нення домашнього завдання. Підведення підсумків уроку 
(5 хв).

Така форма організації діяльності використовува
лася  на уроках, для яких характерно.

1. Однотипність змісту матеріалу і завдань на
вчання:

а) новий матеріал вивчається в обох групах;
б) переваж ає закріплення вивченого ш колярами 

м атеріалу (в обох групах);
в) в обох групах проводиться перевірка знань 

учнів.
2. Розрізнення змісту матеріалу і завдань навчан

ня, чергування їх у групах:
а) у 1-й вивчається новий матеріал, у ІІ-й  — 

повторюється вивчений;
б) у 1-й повідомляються нові знання, у ІІ-й  — 

закріплення вивченого;
в) у 1-й закріплю ю ться знання, в ІІ-й  — переві

ряється якість засвоєння вивченого;
г) в 1-й групі — повторюється вивчений матеріал, 

у ІІ-й  — вивчається новий.
Таке поєднання форм групової організації д іяль

ності учнів в умовах внутріш ньокласного диферен
ційованого навчання сприяло повнішому врахову
ванню типологічних особливостей ш колярів кож 
ного відділення і, відповідно, створювало умови для 
організації роботи кожного відділення за різними 
програмами.

П аралельно з розчленованою використовувалася 
і цілісна структура організації роботи учнів, коли 
необхідно було чергувати діяльність ш колярів: учні

першої групи виконують практичне завдання, дру
гої — вивчають новий матеріал і навпаки.

Отже, різноманітне поєднання форм організації 
диференційованого навчання забезпечувало найпов
ніше врахування типологічних особливостей дітей 
кожного відділення і створювало оптимальні умови 
для їх  розвитку.

Внутріш ньокласне диференційоване навчання пе
редбачає й використання індивідуальної форми 
організації д іяльності на уроці. За потреби окремі 
учні отримують індивідуальні завдання. Особливо 
доцільно це застосовувати на уроках розвитку 
зв’язного мовлення, під час виконання практичних 
або лабораторних занять, екскурсій тощо. Учитель 
стеж ить за роботою всього класу і за необхідності 
допомагає тим дітям, які цього потребують. Така 
форма орган ізац ії навчання сприяє виявленню та 
врахуванню  індивідуальних особливостей ш колярів, 
допомагає визначити й застосувати оптимальне 
навантаж ення для кожного з них.

Під час виконання спільного завдання учні І чи II  
відділення можуть об’єднуватися в робочі ланки 
з двох-трьох осіб. К ож на з них одерж ує певне зав
дання. Контролює їхню роботу учень — помічник 
учителя, який обирається членами ланки. До цього 
залучаю ться більш підготовлені учні, які швидко 
й якісно працюють самостійно й можуть правильно 
виконати не лише своє завдання, а й стежити за 
роботою товаришів, пояснювати незрозуміле, а ін 
коли надавати практичну допомогу. За такої 
організації навчальної діяльності роль учителя 
зводиться до загального керівництва всіма ланками.

Проведення таких уроків особливо ефективне тоді, 
коли більш ість учнів навчиться самостійно викону
вати практичні завдання, майж е не потребуватиме 
допомоги вчителя. Н айчастіш е така форма організа
ц ії д іяльності ш колярів доцільна на уроках трудо
вого навчання, математики, розвитку зв’язного 
мовлення тощо.

Спільне навчання учнів з різними пізнавальними 
можливостями значно впливає на всі параметри 
організації їхньої власної діяльності. У дітей з біль
шими пізнавальними можливостями вона стає менш 
розчленованою, набуває ціліснішого характеру. 
Якщо на початковому етапі навчання ш колярі 
потребували невеликих за обсягом завдань, викону
вали їх  поетапно, то після застосування спеціального 
навчання їхн я  самостійна діяльність уж е характери
зується цілісніш ими діями, синтезом дрібних дій 
у складніш і. Поступово, оволодівши розчленованим 
видом самостійної діяльності, розумово відсталі діти 
згодом навчаю ться виконувати завдання в цілому.

Перехід до цілісного способу організації д іяль
ності ш колярів сприяє формуванню універсальної 
структури їхньої самостійності при виконанні будь- 
яких практичних завдань, бо у процесі їх навчання 
більше часу відводиться на самостійну роботу без 
допомоги вчителя. Дітей орієнтують на те, щоб вони 
самі виконували всю роботу від ,початку до кінця. 
Завдання пропонуються такої складності, щоб діти 
їх  могли виконати. Звичайно, при вивченні нового 
м атеріалу самостійні завдання учням  у допоміжній 
ш колі не пропонуються.

З часом, коли учні навчаться самостійно працюва- і 
ти, стає мож ливим частіш е застосовувати фрон
тальне виконання обома групами спільних видів 
роботи. Н априклад, аналіз зразка виробу чи завдан
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ня, складання плану виконання виробу, його 
виготовлення тощо. Ф ронтальна робота учнів обох 
відділень часто практикується й на уроках читання, 
образотворчого мистецтва, трудового навчання.

Таким чином, спеціально скоригована навчальна 
діяльність розумово відсталих ш колярів сприяє 
розвитку у них самостійності. Це досягається за 
умов, коли:

— в процесі навчання враховувати індивідуальні 
та типологічні особливості дітей, аби максимально 
використати п ізнавальні можливості кожного з них;

— забезпечити спеціальну організацію  діяльності 
ш колярів з опорою на самостійну працю учнів;

— на уроках використовувати різноманітні 
форми організації діяльності вчителя та учнів 
і варіанти їх  поєднання: фронтальну, групову, 
індивідуальну;

Н. В. КИЧУК,
канд. пед. наук 
Ізмаїльського педінституту

ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ 
СПОНУКАЄ ДО ТВОРЧОСТІ УЧНІВ

Без педагогів з неординарним мисленням сучасна 
ш кола просто неможлива. А дж е тільки такі вчителі 
здатн і виховати творчу особистість, а не пересічного 
«середняка».

А ле як  саме здійснюється формуючий вплив 
творчої особистості сучасного педагога на збага
чення творчих сил ш колярів?

П рактика початкової школи дає змогу визначити 
основні напрям ки у цьому плані.

1. М олодші ш колярі схильні до наслідування, 
у них значно інтенсивніше й природніше відбу
вається процес самовираж ення творчої індивідуаль
ності. Ось типові думки вчителів-практиків: «Ді
ти — моє відображення. Я постійно прагну до 
нестандартного, оригінального в своїй роботі. До 
цього посильно прагнуть і вони» (Л. П., пед стаж  
10 р.).

2. Зусилля творчої особистості вчителя щодо 
розпізнавання творчих здібностей дитини результа
тивно сталі. У такого педагога ш колярі мають 
більше змоги виявити себе, бо його методика 
відзначається гнучкістю, незвичайними прийомами, 
неординарністю дій. Все це дає змогу багаторазово 
і різнопланово «випробувати» вихованця, визначити 
його нахили, аби потім повернути до процесу 
навчання тією гранню, яка й акумулю є його творчу 
індивідуальність. «У творчого педагога діти повніше 
й природніш е виявляють себе, а вчитель у змозі 
помітити і стимулювати їхні творчі можливості» 
(А. Г., педстаж 14 р.).

3. Учителя, котрий працює творчо, визначає 
звичка вносити новизну, оригінальність у свою 
щ оденну роботу. Природність таких дій педагога
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— формуючи тимчасові ланки учнів, враховувати 
їхню психологічну сумісність, рівень розвитку са
мостійності з розрахунку того, щоб у ланці було 
один-два сильніш их учні, як і б допомагали слабшим 
виконувати самостійні завдання;

— виховувати у ш колярів впевненість у своїх 
силах, що є важ ливою  запорукою успішного вико
нання будь-якої самостійної роботи.

Отже, розвиток самостійної діяльності учнів — 
основна передумова успішного здійснення внут- 
ріш ньокласного диференційованого навчання. В 
умовах одночасного навчання в класі дітей з р із
ними пізнавальними можливостями введення в 
навчальний процес самостійної діяльності — по
сильне завдання для розумово відсталих дітей і 
сприяє більш успішному оволодінню знаннями 
та вміннями, що визначені навчальною програ
мою.

сприяє розкутості учнів, розкріпаченню їхньої твор
чої уяви, а це і є передумова формування творчих 
особистісних якостей.

4. Творчу особистість учителя вирізняє продук
тивний вибір методики індивідуально-групової ро
боти з учнями, як і мають певні творчі здібності 
(наприклад, до письменства, конструю вання, ж иво
пису, музики, деклам ування тощо). Йому властиве 
зацікавлене і дійове ставлення до самого творчого 
процесу, вміння своєчасно «підхопити» творчі па
ростки у вихованців. Ось як  про це каж е вчителька 
Л. І. (педстаж 6 р.): «Якщо вловила творчий стан 
душ і дитини, я  не маю складнощ ів у виборі методів 
стимулю вання цього учня».

Отож, цілком очевидні аспекти формуючого 
впливу особистості педагога на розвиток творчих сил 
вихованців.

Природний інтерес має питання, пов’язане з реаль
ним станом, рівневою характеристикою творчих 
потенцій учителя початкових класів, усвідомлення 
ним значення розвитку творчих здібностей ш коля
рів.

Так, педагогам ш кіл Одеської обл. було запропоно
вано охарактеризувати ступінь сформованості влас
ного творчого потенціалу методом самооцінки 
(максимальний бал — 10). П рактики вважаю ть, що 
їх  творчі можливості середнього рівня — 5,7 бала 
(до речі, в самооцінці вчителів зі стаж ем до 5 ро
ків — 5,1, до 10 — 5,7, понад 10 років — 6 балів). Ці 
дан і мож уть бути інтерпретовані у двох аспектах. 
По-перше, має місце деяка тенденція збагачення 
творчого потенціалу вчителів із набуттям досвіду 
практичної роботи. Останнє відображає своєрідний 
зв’язок педагогічної творчості й педагогічної 
майстерності. Справа в тому, що на базі творчої 
активності особистості ефективніше формується пе
дагогічна майстерність, проте не завж ди педагогом- 
майстром може бути творчий учитель. Не можна не 
погодитися з деякими дослідниками (В. І. Загвя- 
зинський), що творчі знахідки нерідко притаманні 
педагогам-початківцям, як і ще не сповна оволоділи 
майстерністю професійної праці. По-друге, викла
дені матеріали свідчать про значні резервні мож ли
вості у становленні творчої особистості педагога. 
У цьому розумінні дієвішим має стати вузівський
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